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Meddelande till läsaren

Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999. Detta fördrag medför en omnumrering av artiklarna
både i Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Det nya numreringssystemet tillämpas i denna rapport. Trots detta återfinns referenser till den äldre
numreringen i samband med hänvisning till namn på rättsakter som antagits innan den nya numreringen
infördes, samt i referenser till innehåll i dokument som skrivits före den 1 maj 1999. För att markera
ändringarna tydligt återges samtliga referenser till den äldre numreringen i kursiv stil.

För att underlätta läsningen av den XXIX:e rapporten återges här nedan i tabellform de äldre
artikelnumren och motsvarande nya artikelnummer som återfinns i rapporten.

Äldre numrering Ny numrering
Artikel 37 Artikel 31
Artikel 85 Artikel 81
Artikel 86 Artikel 82
Artikel 89 Artikel 85
Artikel 90 Artikel 86
Artikel 92 Artikel 87
Artikel 93 Artikel 88
Artikel 100a Artikel 95
Artikel 169 Artikel 226
Artikel 173 Artikel 230
Artikel 175 Artikel 232
Artikel 177 Artikel 234
Artikel 190 Artikel 253
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FÖRORD AV PROFESSOR MARIO MONTI

ledamot av kommissionen med särskilt ansvar för konkurrenspolitiken

Konkurrenspolitiken är relevant inte endast för folk inom näringslivet och deras rådgivare, utan också
för EU-medborgarna, som behöver få veta i stora drag hur konkurrenspolitiken tillämpas och vilka
positiva effekter den kan ha i deras dagliga liv. En av de viktigaste av dessa effekter är att den främjar
innovation och säkerställer att varor och tjänster produceras så effektivt som möjligt, och att denna
effektivitet gynnar konsumenterna i form av lägre priser, eller förbättringar i fråga om kvalitet, urval eller
service. Som exempel kan nämnas att de avgifter som hushållen betalar för internationella samtal
minskade med 40 % i genomsnitt under perioden 1997–1999 i de flesta medlemsstaterna. Införandet av
konkurrens inom denna sektor ledde inte endast till lägre priser utan också till en betydande ökning av
utbudet av nya och effektiva tjänster och produkter.

Konkurrenspolitiken skall även säkerställa att marknaderna är tillräckligt konkurrenskraftiga för att
kunna hävda sig i en tid av globalisering, och att bidra till att skapa sysselsättning. Exempelvis kontrollen
av statligt stöd främjar strukturomvandling, vilket bidrar till att konkurrenskraftiga och innovativa
industristrukturer kan utvecklas, vilket i sin tur garanterar nya arbetstillfällen. Utan konkurrens skulle
den drivande kraften bakom tillväxt och sysselsättning saknas. Det är därför ytterst viktigt att
konkurrensreglerna är klara och överskådliga och tillämpas effektivt. Konkurrensreglerna måste
emellertid också hålla jämna steg med den ekonomiska och tekniska utvecklingen under 2000-talet.

I år skulle jag därför vilja rikta uppmärksamheten på behovet av att modernisera gemenskapens
konkurrenslagstiftning, dels på området för konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning, där företagens åtgärder kan snedvrida konkurrensen, dels på området statligt stöd,
där medlemsstaternas åtgärder kan få motsvarande konsekvenser.

Reform på området för vertikala begränsningar

Under 1999 har nya konkurrensregler införts när det gäller vertikala begränsningar. Det är resultatet av
en grundlig översyn av konkurrenspolitiken och en omfattande konsultation, som inleddes 1997 när
kommissionen offentliggjorde grönboken om vertikala begränsningar. Reformen av kommissionens
politik på området vertikala begränsningar är ett viktigt led i reformprocessen som helhet. Översynen
ledde till att man kunde enas om ett synsätt med särskild inriktning på ekonomisk analys, där vertikala
begränsningar inte bedöms med avseende på sin form utan hur de påverkar marknaden. Detta
samförstånd har viktiga konsekvenser för översynen av kommissionens politik på andra områden.

Konkurrenspolitiken är ett område där behovet av en reform har erkänts i vida kretsar. Gruppundantagsför-
ordningarna för vissa typer av återförsäljningsavtal har kritiserats under senare år för att ha alltför snäv räck-
vidd, vara alltför formalistiska och ålägga industrin begränsningar som är oförenliga med utvecklingen av
produktions- och distributionsmetoder. Kommissionens syfte i reformarbetet har varit att förenkla reglerna
och minska den börda som vilar på företagen i form av bestämmelser, i synnerhet för företag som saknar



marknadsinflytande, t.ex. små och medelstora företag. Samtidigt vill man slå vakt om en effektivare kontroll
av vertikala begränsningar som genomförs av företag med betydande inflytande på marknaden.

Rådet samtyckte till kommissionens reformplaner i juni 1999 när den antog förordning (EG) nr
1215/1999 som utvidgar kommissionens lagstiftningsbefogenheter på området vertikala begränsningar.
Med stöd av sina nya befogenheter antog kommissionen i december 1999 en ny förordning (EG) nr
2790/1999 om undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 81 för vissa kategorier
av vertikala avtal och samordnade förfaranden. Den nya gruppundantagsförordningen har stor räckvidd
och omfattar alla vertikala begränsningar som gäller färdigprodukter eller mellanprodukter samt tjänster,
med undantag av vissa särskilt allvarliga begränsningar och villkor. Huvudsyftet med förordningen är att
ge företag som saknar betydande marknadsinflytande en ”trygg hamn”, där de inte längre är tvungna att
bedöma om deras avtal är förenliga med gemenskapens konkurrensregler. I förordningen föreskrivs ett
tröskelvärde för marknadsandelar på 30 % för att koppla beviljandet av undantag till företagens
marknadsinflytande. Över detta tröskelvärde är gruppundantagsförordningen inte tillämplig. Avtal som
inte omfattas av gruppundantaget presumeras inte vara olagliga, men måste bedömas individuellt enligt
artikel 81. För att hjälpa företagen att själva göra en sådan bedömning och därmed öka
konkurrensreglernas effektivitet, offentliggjorde kommissionen i september 1999 ett utkast till riktlinjer
som för närvarande är föremål för offentlig konsultation och som vi hoppas skall kunna antas under det
första halvåret 2000.

Ett annat viktigt inslag i reformen infördes genom rådets förordning (EG) nr 1216/1999, som innebär att all-
la vertikala avtal undantas från kravet på förhandsanmälan enligt artikel 4.2 i förordning nr 17. Denna än-
dring gör det möjligt att ge ett undantag som beviljats för individuella vertikala avtal retroaktiv verkan från
och med den dag då avtalen ingicks, och inte, som tidigare, från och med den dag då de anmäldes. En sådan
möjlighet till retroaktivt undantag är nödvändig för att täcka avtal som uppfyller villkoren för individuellt
undantag enligt artikel 81.3, trots att de inte omfattas av den nya gruppundantagsförordningen.

Genom att flera sådana avtal omfattas av ett enda gruppundantag, kommer de nya reglerna att återställa
avtalsfriheten för de flesta företag och samtidigt ge kommissionen möjlighet att koncentrera sig mer på
viktiga ärenden som föranleder allvarliga konkurrensproblem och påverkar konsumenternas intressen.

Modernisering av reglerna om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning (artiklarna 81 och 82 i fördraget)

Under 1999 intensifierades debatten om en reform av procedurreglerna på området för konkurrensbegrän-
sande samverkan och missbruk av dominerande ställning, i samband med offentliggörandet av kommissio-
nens vitbok om modernisering av reglerna för tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. I vitboken
föreslås en genomgripande översyn av förordning nr 17, den procedurförordning som gällt sedan 1962. Vit-
boken är avsedd att stimulera till diskussion mellan kommissionen och berörda parter. Kommissionen har
mottagit många bidrag, oftast av mycket hög kvalitet.

Europaparlamentet antog en resolution om detta den 18 januari 2000 efter det att Karl von Wogau lämnat
sin rapport. I resolutionen framhävs det trängande behovet av en reform mot bakgrund av bristerna i det
nuvarande systemet och de viktiga förändringar som skett inom näringslivet. Europaparlamentet
välkomnar kommissionens förslag och stödjer i princip huvudpunkterna i vitboken, nämligen att
anmälnings- och godkännandeförfarandet enligt artikel 81 i fördraget avskaffas och att tillämpningen av
konkurrensreglerna decentraliseras genom att myndigheter och domstolar i medlemsstaterna ges en mer
framträdande roll, eftersom detta kunde göra mycket för att främja en europeisk ”konkurrenskultur”.
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Den 8 december 1999 antog Ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande där också den uttalar sitt
stöd för kommissionens förslag, som enligt kommitténs mening kommer att gynna näringslivet, i
synnerhet små och medelstora företag. I yttrandet anges dock ett antal åtgärder som enligt kommittén
bör vidtas innan reformen genomförs. Dessa åtgärder gäller direkt samråd med domstolar, utbildning och
andra former av bistånd till nationella domstolar samt problemet med rättsarbitrage (”forumshopping”).
Kommittén betonar också att en harmonisering av de nationella procedurreglerna är önskvärd för att
främja en konsekvent tillämpning av materiella bestämmelser.

I vitboken föreslås en reform som grundar sig på att det nuvarande systemet med anmälan och
godkännande avskaffas. Detta leder i sin tur till att nationella konkurrensmyndigheter och domstolar
kommer att delta i högre grad vid tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler. De reformer som
föreslås i vitboken har två huvudsyften: för det första att befria kommissionen från uppgifter som inte
tillräckligt bidrar till en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna och för det andra att föra
beslutsprocessen närmare medborgarna.

Att befria kommissionen från uppgifter som inte tillräckligt bidrar till en effektiv tillämpning av
konkurrensreglerna

Det nuvarande systemet, som infördes i början av 1960-talet för att lösa de dåtida problemen, är ett
system som bygger på godkännande från ett centralt organ. Avtal som begränsar konkurrensen är
automatiskt ogiltiga om de inte anmäls till kommissionen, som ensam har befogenheter att bevilja
undantag från konkurrensreglerna. Detta system gjorde det lättare att utveckla klara och strukturerade
regler och underlättade en konsekvent regeltillämpning inom hela gemenskapen. Det främjade
upprättandet av nationella konkurrensmyndigheter och införandet av nationella konkurrensregler som
motsvarade gemenskapens. Omkring 40 år efter det att förordning nr 17 antogs, har dock förhållandena
under vilka konkurrenspolitiken tillämpas till stor del förändrats. Gemenskapen har blivit en starkt
integrerad marknad som vuxit och som efter framtida utvidgningar snart kommer att bestå av fler än 20
medlemsstater.

Under dessa ändrade förhållanden måste man erkänna att det system som infördes genom förordning nr
17 har nått sin begränsning. Systemet med godkännande, som ålägger företagen att anmäla sina avtal till
kommissionen, har blivit ett byråkratiskt hinder som inte längre underlättar ett effektivt
konkurrensskydd. När kommissionen skall behandla anmälningar hindras den från att koncentrera sig på
de allvarligaste konkurrensbegränsningarna. Det är mycket sällsynt att sådana anmälningar leder till ett
förbudsbeslut: under de senaste fem åren har det skett i endast 0,5 % av fallen. Detta visar att
anmälningssystemet inte är lämpligt för en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna. Förvaltningen av
det centraliserade undantagssystemet hindrar kommissionen i dess huvuduppgift, som är att upptäcka och
förbjuda de allvarligaste överträdelserna, vilka aldrig anmäls. Dessutom hindrar anmälningssystemet
nationella konkurrensmyndigheter och domstolar från att tillämpa EU:s konkurrensregler i full
omfattning.

I vitboken föreslås därför en genomgripande reform, som innebär att det nuvarande systemet med
förhandsgodkännande ersätts av ett system där eventuella överträdelser förbjuds i efterhand. Detta ger
kommissionen möjlighet att koncentrera sig på de överträdelser som aldrig anmäls och som är mest
skadliga för de europeiska konsumenterna och för den europeiska ekonomin. En sådan reform skulle
göra kontrollen effektivare i åtminstone två avseenden. För det första skulle den förstärka
konkurrensreglernas avskräckande effekt genom att öka sannolikheten för att de företag som är ansvariga
för överträdelsen identifieras och bötfälls. För det andra bör det väsentligt underlätta möjligheterna att
upptäcka de skadligaste överträdelserna och generellt göra konkurrenspolitiken effektivare, i och med en
ökad inblandning av nationella konkurrensmyndigheter och domstolarna vid tillämpningen av EU:s
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konkurrensregler. De nationella konkurrensmyndigheterna, som är närmare de lokala marknaderna, har
i allmänhet bättre förutsättningar både att upptäcka och att vidta åtgärder mot allvarligare överträdelser
av gemenskapens konkurrensregler. Dessutom kan nationella domstolar när så krävs utdöma skadestånd,
vidta interimistiska åtgärder eller till och med förordna om att avtal skall fullföljas.

Att föra beslutsprocessen närmare medborgarna

I en gemenskap med 15 medlemsstater med starkt integrerade ekonomier bör inte längre ett enda organ
anförtros tillämpningen av alla konkurrensregler. Systemet bör frångås, inte endast av ovannämnda
effektivitetsskäl, utan också för att försäkra att EU-medborgarna uppfattar konkurrenspolitiken som
något positivt och inser att den spelar en viktig roll i deras dagliga liv. Skyddet av konsumenternas, dvs.
EU-medborgarnas, intressen utgör kärnan i gemenskapens konkurrenspolitik. Detta är dock inte alltid
allmänhetens uppfattning. Genom att ge konsumenterna möjlighet att vända sig till nationella
konkurrensmyndigheter och domstolar, som har befogenheter att tillämpa EU:s konkurrensregler i full
omfattning, kan vi bidra starkt till att förbättra EU-medborgarnas uppfattning om konkurrenspolitiken
och dess fördelar för dem.

Uppföljning av vitboken

Även om vitboken rekommenderar en viss modell, är dess främsta syfte att tjäna som diskussionsunderlag.
Efter det att den offentliggjordes har man anordnat rundabordskonferenser med branschorganisationer och
jurister, och en arbetsgrupp bestående av företrädare för medlemsstaterna har tillsatts. Kommissionen har
mottagit mer än hundra skriftliga synpunkter från medlemsstater, branschorganisationer, jurister och akade-
miker. Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén har avgett yttranden om vitboken.
Kommissionen kommer att föreslå en uppföljning av vitboken först efter en omfattande och öppen dialog
med alla berörda parter och de synpunkter som kommer in.

Koncentrationer

Koncentrationsförordningen, som trädde i kraft för mindre än tio år sedan, har redan varit föremål för
en omfattande översyn, som ledde till ändringar som antogs av rådet i juni 1997 och genomfördes i mars
1998. Därför var 1999 det första hela år då dessa ändringar, avseende bl.a. jurisdiktionsfrågor,
tillämpades. Kommissionen kommer under år 2000 att lämna en rapport till rådet om tröskelvärdena.
Under 1999 har kommissionens viktigaste uppgift varit att se till att förordningen tillämpas korrekt på
det allt större antalet anmälda koncentrationer, som blir allt mer omfattande och allt mer invecklade.

Den inre marknaden och statligt stöd

Statligt stöd kan snedvrida handel och konkurrens på ett sätt som inte kan godtas på en gemensam
marknad. Politiken för kontroll av statligt stöd bidrar därför till en effektivt fungerande inre marknad.
För att den inre marknaden skall kunna skapa hållbar tillväxt och ökad sysselsättning måste politiken för
kontroll av statligt stöd ses över fortlöpande. Jag är personligen övertygad om att det finns utrymme för
en ytterligare minskning av stödnivåerna inom alla ekonomiska sektorer. Kommissionen har gjort klart
i flera beslut att den i allt högre grad undersöker medlemsstaternas ekonomiska relationer till industrin
i alla former och på alla områden som hittills inte undersökts i tillräcklig omfattning. I det sammanhanget
vill jag nämna sektorerna offentligägd bankverksamhet samt radio och TV. Dessutom kommer vi att rikta
särskild uppmärksamhet på skattebestämmelser. Jag har uppmanat mina medarbetare att öka sina insatser
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på detta område, inte minst mot bakgrund av kommissionens ”uppförandekodex”. För närvarande håller
mina medarbetare på med att undersöka om vissa skatteåtgärder utgör statligt stöd.

Den skärpta kontrollen av statligt stöd, som Europaparlamentet med all rätt har krävt, ligger bakom komm-
missionens moderniseringsinititiativ och dess önskan att effektivera förfarandena i fråga om statligt stöd,
vilket är lika viktigt som på området konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställ-
lning. Flera initiativ som togs under 1999 har fört oss närmare detta mål. Den procedurförordning som rådet
antog i mars 1999 banar väg för detta. Genom procedurförordningen kodifieras de förfaranden som grundar
sig på kommissionens praxis och domstolens rättspraxis. Den ger också kommissionen möjlighet att inten-
sifiera sin kontroll av statligt stöd. Kommissionen kan nu kräva att icke-anmält stöd omedelbart återbetalas
tills vidare, fram till dess att den har fattat beslut om stödets förenlighet med fördraget. Den kan vidare göra
kontrollbesök på plats för att granska hur dess beslut efterlevs. Slutligen påskyndas förfarandena genom att
förordningen innehåller tidsfrister inom vilka kommissionen måste avsluta formella undersökningsförfa-
randen. De blivande gruppundantagsförordningarna diskuteras med medlemsstaterna inom ramen för den
nyligen inrättade rådgivande kommittén för statligt stöd. En annan viktig faktor i översynen av politiken för
kontroll av statligt stöd är öppenhet. Öppenheten och därmed tillgången till bättre information om hur stöd-
politiken genomförs är väsentlig för att ge kommissionen en solid ekonomisk grund för sitt beslutsfattande
och sin framtida politik. Ökad öppenhet är också nödvändig för att öka medvetenheten i medlemsstaterna om
hur nödvändigt det är med en sträng kontroll av statligt stöd. Ökad information till allmänheten kommer
dessutom att öka trycket på medlemsstaterna att minska det statliga stödets omfattning.

Mina medarbetare håller därför på med att undersöka hur öppenheten kan ökas och göras effektivare.
Man överväger till exempel att införa ett register över statligt stöd och en resultattavla. Registret skulle
innehålla faktiska upplysningar om alla stödbeslut, medan resultattavlan skulle ge medlemsstaterna
vägledning så att de kan göra en exaktare bedömning av vilka kostnads- och intäktskonsekvenser deras
stödpolitik har. Den årliga översikten över statligt stöd inom EU kommer också att förbättras och
innehålla en mer detaljerad bedömning av utgifterna för statligt stöd.

Slutsats

Det framgår tydligt av det ovanstående att kommissionen är villig att anpassa och förbättra de rättsliga
ramarna för EU:s konkurrenspolitik. Ett viktigt steg har tagits genom införandet av en ny politik på
området vertikala begränsningar, men vi måste fortsätta att modernisera våra regler om konkurrens och
statligt stöd för att de skall vara effektiva både under rådande och framtida ekonomiska och rättsliga
förhållanden, särskilt mot bakgrund av den förestående utvidgningen. Därmed kan vi bättre tjäna syftena
med fördraget, som i synnerhet kräver ett system som garanterar att konkurrensen på den inre marknaden
inte snedvrids.
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INLEDNING

1. Den 1 januari 1999 införde elva medlemsstater euron som sin gemensamma valuta. Övergången gick
smidigt och den nya valutan blev snabbt etablerad på finansmarknaderna. Konkurrenspolitiken bidrog till
processen genom att fortsätta driva på moderniseringen av gemenskapens konkurrenslagstiftning och
genom att arbeta för de två huvudmål som ligger till grund för den.

2. Det första målet för konkurrenspolitiken är att upprätthålla konkurrensen på marknaderna. Konkurr-
renspolitiken tjänar som verktyg för att främja en effektiv industri, optimal resursfördelning, tekniska fram-
steg och förmåga att anpassa sig till utvecklingen. För att gemenskapen skall vara konkurrenskraftig på
världsomfattande marknader, behöver den en konkurrenspräglad hemmamarknad. Därför har gemenskapen
alltid drivit en hård linje mot fastställande av priser, karteller för uppdelning av marknader, missbruk av do-
minerande ställning och konkurrensbegränsande fusioner. Den har också förbjudit oberättigade monopol-
rättigheter beviljade av staten och statliga stödåtgärder som inte säkerställer företagens lönsamhet på lång
sikt utan snedvrider konkurrensen genom att hålla deras verksamhet vid liv på ett konstgjort sätt.

3. Det andra målet är att fullborda den inre marknaden. En inre marknad är en grundläggande
förutsättning för att en effektiv och konkurrenskraftig industri skall kunna utvecklas. I takt med att
gemenskapen successivt har undanröjt statliga handelshinder mellan medlemsstater har företag
verksamma på vad de tidigare betraktat som ”sina” nationella marknader för första gången utsatts för
konkurrenter som kan konkurrera på lika villkor. Företagen kan reagera på detta på två olika sätt:
antingen genom att konkurrera på egna meriter, försöka utvidga sin verksamhet till andra områden och
utnyttja de möjligheter den inre marknaden erbjuder, eller genom att resa privata handelshinder,
förskansa sig och handla defensivt i hopp om att kunna hindra nya aktörer från att träda in på marknaden.
Kommissionen har aktivt använt sin konkurrenspolitik som ett verktyg för att förhindra det senare genom
att förbjuda och utdöma kännbara böter för två huvudtyper av avtal: dels återförsäljnings- och licensavtal
som hindrar parallellhandel mellan medlemsstater, dels avtal mellan konkurrenter om att hålla sig utanför
varandras ”territorier”. Dessutom har de konkurrenspolitiska målen integrerats i den nya strategi för EU:s
inre marknad som kommissionen antog den 24 november 1999. Målet är att förhindra att
konkurrensbegränsande metoder skadar de resultat som uppnåtts hittills på den inre marknaden.

4. Genomförandet av dessa två huvudsyften och satsningen på att modernisera gemenskapens
konkurrensregler beskrivs utförligt i denna rapport.

5. När Europeiska rådet diskuterade EU:s utvidgning i Helsingfors i december 1999, konstaterade man
att anslutningsförhandlingarna med Cypern, Ungern, Polen, Estland, Tjeckien och Slovenien avancerat be-
tydligt. Under 1999 har framsteg också gjorts av de kandidatländer som håller på att utarbeta eller anta nya
konkurrenslagar eller ändra gällande lagar för att ytterligare anpassa dem till gemenskapslagstiftningen.
Framstegen beskrivs i det internationella avsnittet i denna rapport, tillsammans med det bilaterala och multi-
laterala samarbetets utveckling.

6. Amsterdamfördraget, som antogs 1997, trädde i kraft den 1 maj 1999. I Amsterdamfördraget
bekräftades kommissionens roll som den myndighet som ansvarar för att tillämpa konkurrensreglerna
och att det inte råder något motsatsförhållande mellan principen om fri konkurrens och principen om
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (1). Dessutom innebar Amsterdamfördraget bland annat att EG-
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(1) Konkurrensrapporten för 1997, punkterna 2–7.



fördragets konkurrensbestämmelser numrerades om. Till hjälp för läsarna anges de nya och de
motsvarande gamla numren på relevanta bestämmelser i fördraget i en tabell i början av denna rapport.

7. Konkurrenspolitiken är välkänd för näringslivet, medlemsstaterna och de offentliga myndighe-
terna. Att upprätthålla öppna och konkurrenspräglade marknader anses allmänt som ett av de viktigaste må-
len för gemenskapspolitiken. Trots detta är konkurrenspolitiken, trots de goda resultaten, inte så bekant för
EU-medborgarna, som oftast inte är medvetna om konkurrenspolitikens positiva effekter för dem i egen-
skap av konsumenter och användare av offentliga och privata tjänster. Därför vill kommissionen att de kon-
kurrenspolitiska åtgärderna skall förklaras bättre för EU-medborgarna. Förhoppningen är att denna sats-
ning skall ge kommissionen EU-medborgarnas stöd. Kommissionen har redan vidtagit ett antal åtgärder
med detta syfte. Den har bland annat utvecklat en informationspolitik riktad till den breda allmänheten (se
faktaruta 1 och 3 nedan).

Statistik över kommissionens tillämpning av gemenskapens konkurrenslagstiftning
under 1999

I likhet med tidigare år var verksamheten intensiv på alla delar av kommissionens behörighetsområde.
Under 1999 uppgick det totala antalet nya ärenden till 1 201, varav 388 ärenden om
konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning (enligt artiklarna 81, 82 och
86), 301 koncentrationsärenden (2) och 512 ärenden om statligt stöd. Motsvarande siffror för 1998 var
sammanlagt 1 198 nya ärenden, varav 509 ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk
av dominerande ställning, 245 koncentrationsärenden (3) och 444 ärenden om statligt stöd. Det totala
antalet nya ärenden har hållit sig stabilt jämfört med 1998 (1201 mot 1 198): ökningen av antalet
koncentrationsärenden (301 mot 245) och ärenden om statligt stöd (512 mot 444) motverkades av en
minskning av antalet ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande
ställning (388 mot 509). Det totala antalet avslutade ärenden var 1 273, och omfattade 582 ärenden om
konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning, 279 koncentrationsärenden
och 412 ärenden om statligt stöd. Motsvarande siffror för 1998 var 1 289 avslutade ärenden, vilket
omfattade 581 ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning,
248 koncentrationsärenden och 460 ärenden om statligt stöd. En mer talande måttstock är ökningen av
antalet formella beslut som är särskilt resurskrävande (20 etapp II-förfaranden, jämfört med 12 under
1998 och 11 under 1997, 68 beslut i ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning jämfört med 42 under 1998 och 27 under 1997, och 66 beslut om statligt stöd
efter det att ett formellt undersökningsförfarande inletts, jämfört med 61 under 1998 och 32 under 1997).
Det visar att arbetsmängden 1999 var ännu större än året innan.

Området för konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning präglades av två
företeelser. För det första ökade antalet ärenden som avslutades genom ett formellt beslut (68 jämfört
med 42 under 1998). För det andra minskade antalet nya ärenden (388 jämfört med 509 under 1998). De
nya ärendena omfattar anmälningar (162 under 1999 jämfört med 216 under 1998), klagomål (149 under
1999 jämfört med 192 under 1998) och förfaranden som inletts på kommissionens eget initiativ (77
under 1999 jämfört med 101 under 1998).

Minskningen av antalet anmälningar kan troligen delvis vara ett resultat av 1997 års tillkännagivande
om avtal av mindre betydelse. Denna trend noterades för första gången i fjolårets konkurrensrapport. Den
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(2) Däribland 9 EKSG-koncentrationer.
(3) Däribland 10 EKSG-koncentrationer.



kan troligen också bero på att företagen föregriper kommissionens reformer på området vertikala
begränsningar på grund av det meddelande som offentliggjordes 1998 om kommissionens förslag till
reformer på detta område. Det minskade antalet klagomål kan troligen förklaras av olika omständigheter
i olika sektorer. Som exempel kan nämnas att kommissionen 1999 beviljade undantag för de
standardkontrakt som de tre största bryggerierna i Förenade kungariket, dvs. Whitbread, Bass och S&N,
ingått med dem som driver utskänkningsställen. Dessa kontrakt hade dittills gett upphov till flera
klagomål från hyrestagare som ingått avtal med bryggerierna (4). Antalet klagomål har också varierat
stort under årens lopp (177 under 1997, 159 under 1996, 114 under 1995, 170 under 1994 och 110 under
1993). Det är därför för tidigt att dra några slutsatser om minskningen av antalet klagomål under 1999.
Dessutom behandlar de nationella myndigheterna numera vissa ärenden som tidigare behandlades av
kommissionen. Mer information om detta finns nedan i faktaruta 2 om samarbete med de nationella
myndigheterna. Minskningen av antalet förfaranden som kommissionen inlett på eget initiativ kan
förklaras med att 1997 och 1998 var rekordår, eftersom kommissionen inledde ett antal sådana
förfaranden som förberedelse inför liberaliseringen av telesektorn den 1 januari 1998.

Under 1999 anmäldes 292 (5) ärenden enligt koncentrationsförordningen jämfört med 235 under 1998.
Kommissionen fattade beslut i 270 ärenden jämfört med 238 under 1998. Under 1999 ansåg kommissionen
vidare det vara nödvändigt att inleda den andra etappen (”etapp II-förfaranden”) av förfarandet i fråga om 20
planerade transaktioner, jämfört med 12 under 1998. Sammanlagt åtta ärenden där etapp II-förfaranden in-
leddes godkändes villkorat. En transaktion förbjöds formellt, fem återkallades och nio hade inte avslutats vid
årets slut. De främsta faktorerna bakom den nuvarande fusionsvågen är globaliseringen av marknader, infö-
randet av euron, fullbordandet av den inre marknaden och den förestående utvidgningen. Dessa faktorer
kommer att fortsätta ge upphov till en stor fusionsverksamhet i Europa inom den närmaste framtiden.

Medan antalet kommissionsbeslut på området statligt stöd som inletts minskade något, ökade antalet
beslut som fattats efter ett formellt undersökningsförfarande (66 beslut av detta slag fattades 1999
jämfört med 61 under 1998 och 32 under 1997). Sådana beslut är extremt resurskrävande.
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(4) Medan inga klagomål inkom angående ölsektorn 1999, inleddes 19 ärenden 1998 och 22 ärenden 1997 med
anledning av klagomål inom denna sektor.

(5) Ändringarna av koncentrationsförordningen, som trädde i kraft 1998, innebar att den nu omfattar ett antal ärenden
om samriskföretag som tidigare skulle ha undersökts enligt förordning nr 17. Ärenden av denna typ, som omfattas
av den nya artikel 2.4 i koncentrationsförordningen, måste också bedömas enligt kriterierna i artikel 81 och
behandlas därför oftast av de direktorat som ansvarar för ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och
missbruk av dominerande ställning och inte av Merger Task Force. Under 1999 fattades 15 beslut enligt artikel
2.4 i koncentrationsförordningen (ärenden om samriskföretag).

Faktaruta 1: EU-medborgarna och konkurrenspolitiken

Gemenskapens konkurrenspolitik är vida känd och uppskattad av näringslivet och av offentliga
myndigheter, både på nationell och internationell nivå. I dessa kretsar uppfattas konkurrenspolitiken
ofta som ett av kommissionens viktigaste verksamhetsområden. Konkurrenspolitiken ses dock inte på
samma sätt av den stora allmänheten: de flesta är inte medvetna om vad konkurrenspolitiken kan göra
för dem och vilka fördelar den kan medföra. Mycket ofta nämns konkurrenspolitiken i samband med
kommissionens beslut om att hindra en fusion eller förbjuda statligt stöd till ett företag. Sådan
information kan ge upphov till missuppfattningar och farhågor hos allmänheten, eller i bästa fall en
viss likgiltighet. Hittills har EU-medborgarna inte informerats tydligt om vad kommissionen skall
göra och vad den har gjort på det konkurrenspolitiska området eller om hur viktig konkurrenspolitiken
är för att ekonomin skall fungera som helhet.
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Många medborgare förstår inte att konkurrenspolitiken är ett verkningsfullt och effektivt verktyg för
att skydda deras intressen som konsumenter, tjänsteanvändare, arbetstagare och skattebetalare. Om de
vore medvetna om detta, skulle de sannolikt ge kommissionen sitt fulla politiska stöd på detta område.
Kommissionen skulle kunna dra nytta av konsumenternas dagliga kontakt med marknaderna.
Konsumenternas och konsumentorganisationernas erfarenheter skulle kunna vara till stor hjälp när det
gäller att upptäcka och bedöma eventuella konkurrensbegränsande förfaranden.

Kommissionen måste därför börja förklara sin konkurrenspolitik tydligare för mannen och kvinnan
på gatan. Det finns olika sätt att uppnå detta, olika kanaler som kan användas och olika målgrupper
man kan rikta sig till. Ett sätt är att engagera organisationer och sammanslutningar på ekonomi-,
arbetsmarknads- och handelsområdet.

Kommissionen har redan vidtagit ett antal åtgärder för att nå detta mål. Den har utvecklat en informa-
tionspolitik riktad till den stora allmänheten och sprider en omfattande dokumentation som görs till-
gänglig på Internet. Hit hör t.ex. Competition Policy Newsletter, den årliga konkurrensrapporten och för-
teckningen över priser för motorfordon. På grundval av klagomål som inkommit från konsumenter har
kommissionen inlett förfaranden mot konkurrensbegränsande samverkan, exempelvis i Volkswagenä-
rendet, som föranledde omfattande publicitet.

Kommunikationen med EU-medborgarna kan dock förbättras ytterligare. Kommissionen avser att
tillämpa följande strategi:

— För det första skall varje enskilt beslut som fattas inom ramen för konkurrenspolitiken åtföljas av
frågan vilka specifika fördelar det kan medföra för medborgarna, i synnerhet i egenskap av
konsumenter. Kommissionen kommer att försöka få med denna aspekt i varje pressmeddelande
och varje beslut och i konkurrensrapporten.

— För det andra avser kommissionen att betrakta konsumenterna inte endast som individer som har
nytta av konkurrenspolitiken utan också som individer som främjar konkurrenspolitiken.
Konsumenter och konsumentorganisationer kan såsom påpekats vara till stor hjälp när det gäller
att fastställa förekomsten av konkurrensbegränsande förfaranden. Om kommissionen tydligt kan
visa att den kan lösa konkurrensproblem som mer direkt berör konsumenterna, kan den vinna
större förståelse. Volkswagenärendet är fortfarande ett för isolerat fall. Kommissionen har för
avsikt att intensifiera relationerna med konsumentorganisationerna och mer generellt med EU-
medborgarna.

— Slutligen överväger kommissionen om det är lämpligt att organisera möten av olika slag med EU-
medborgarna. En möjlighet skulle kunna vara att årligen ordna ett möte med konsumentorganisatio-
nerna, där kommissionen skulle ha möjlighet att presentera och förklara sin egen politik. En annan
möjlighet vore ”konkurrenskonferenser” som skulle ordnas i medlemsstaterna. Mötena skulle hållas
en eller två gånger per år i det land som innehar ordförandeskapet i rådet vid tidpunkten i fråga. Mö-
ten av detta slag borde göra det lättare att nå nationella konsumentorganisationer, branschorganisa-
tioner, företag, nationella konkurrensmyndigheter m.fl.



I — KONKURRENSBEGRÄNSANDE SAMVERKAN OCH MISSBRUK AV
DOMINERANDE STÄLLNING — ARTIKLARNA 81 OCH 82
STATLIGA MONOPOL OCH MONOPOLRÄTTIGHETER —
ARTIKLARNA 31 OCH 86

A — Moderniseringen av de lagstiftningsmässiga och tolkningsmässiga
reglerna

1. Kommissionens nya konkurrensregler på området vertikala begränsningar

8. Den 22 december 1999 antog kommissionen förordning (EG) nr 2790/1999 om tillämpningen av
artikel 81.3 på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (6). Förordningen har ersatt tre
gällande förordningar om ensamåterförsäljaravtal, exklusiva inköpsavtal och franchiseavtal (7), vilka
upphörde att gälla den 31 december 1999.

9. Förordningen är resultatet av den omfattande översyn av gemenskapens politik på
konkurrensområdet som kommissionen inledde 1997 genom att offentliggöra en grönbok (8) om
tillämpningen av artikel 81 i fördraget på vertikala avtal. Grönboken väckte en omfattande allmän debatt.
I kommentarerna från medlemsstaterna, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén,
Regionkommittén och berörda parter förhöll man sig i regel positiv till en reform av gemenskapens
konkurrenspolitik på området vertikala begränsningar. Kommissionen lade därefter fram en ram för den
föreslagna reformen i sitt meddelande om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på vertikala
begränsningar (9) av den 30 september 1998 och lade samtidigt för rådet fram två förslag till
förordningar om ändring av

— rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på
vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (10), som har till syfte att utvidga kommissionens
delegerade lagstiftningsbefogenheter, och

— rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, första förordningen om tillämpning av fördragets
artiklar 85 och 86 (11), som har till syfte att utvidga det undantag från förhandsanmälan som
föreskrivs i artikel 4.2 i förutnämnda förordning till att omfatta alla vertikala avtal.

10. Den 10 juni 1999 antog rådet kommissionens förslag, nämligen förordning (EG) nr
1215/1999 (12) om ändring av rådets förordning 19/65/EEG och förordning (EG) nr 1216/1999 (12) om
ändring av rådets förordning nr 17.

11. Genom den nya gruppundantagsförordningen (EG) nr 2790/1999 kommer man att kunna
genomföra en övergång från den traditionella politiken, som i stor utsträckning grundade sig på formella
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bedömningskriterier, mot ett synsätt som är mer inriktat på de ekonomiska effekterna av vertikala avtal.
Det grundläggande syftet med det nya synsättet är att förenkla de regler som är tillämpliga på vertikala
begränsningar och att minska den börda som vilar på företagen i form av bestämmelser, samtidigt som
man åstadkommer en effektivare kontroll av avtal som ingås av företag med betydande
marknadsinflytande.

12. Sammanfattningsvis kan sägas att den nya politiken grundar sig på en enda kommissionsförordning
med stor räckvidd. Genom förordningen beviljas gruppundantag upp till ett tröskelvärde på 30 % för
marknadsandelar och, förutsatt att särskilt allvarliga begränsningar inte föreligger och vissa villkor uppfyll-
ls, för alla avtal och samordnade förfaranden som ingås eller inleds mellan två eller flera företag, vart och ett
verksamt på olika nivåer i produktions- eller distributionskedjan, och som gäller villkoren för parternas in-
köp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster. Denna kategori omfattar också avtal som in-
gåtts av återförsäljarorganisationer, förutsatt att ingen av medlemmarna i en sådan organisation har en om-
sättning som överstiger 50 miljoner euro, samt vissa icke-ömsesidiga vertikala avtal mellan konkurrerande
företag.

13. Ett tröskelvärde på 30 % av den inre marknaden begränsar räckvidden för tillämpningen av
gruppundantaget. Förordningen innehåller särskilda bestämmelser som är avsedda att säkerställa en
smidig tillämpning av tröskelvärdet för marknadsandelar i de fall där tröskelvärdet tillfälligt överskrids.
Därigenom förstärks de berörda företagens rättssäkerhet. Avtal som leder till att tröskelvärdet på 30 %
överskrids antas inte vara olagliga, men de måste undersökas särskilt. Kommissionen planerar att anta
riktlinjer under det första halvåret 2000 för att hjälpa företag att utföra en sådan undersökning. Ett utkast
till dessa riktlinjer offentliggjordes den 24 september 1999 och är för närvarande föremål för offentligt
samråd (13).

14. Förordningen bygger på en ”svart lista”, där man fastställer vilka konkurrensbegränsningar som
inte kan beviljas gruppundantag. Förteckningen över särskilt allvarliga begränsningar omfattar
prisbindning, antingen i form av fasta återförsäljningspriser eller minimipriser vid återförsäljning, och
vissa typer av områdesbegränsningar eller kundrelaterade begränsningar. Genom förordningen kodifieras
i stor utsträckning gällande rättspraxis.

15. Tillämpningen av gruppundantaget är också föremål för vissa villkor, av vilka det viktigaste gäller
konkurrensklausuler, dvs. avtal om att köparen inte skall tillverka, köpa, sälja eller återförsälja
konkurrerande varor eller tjänster. Med beaktande av de potentiella risker för avskärmning från
marknaden som denna typ av begränsningar förknippas med, omfattas skyldigheter att inte konkurrera
av den nya förordningen om de inte har en längre varaktighet än fem år. Det finns dock vissa undantag
från denna regel. Det anges exempelvis i förordningen att tidsgränsen inte gäller om produkterna säljs
från lokaler som ägs eller hyrs av leverantören. Dessutom kommer det att förklaras i riktlinjerna vilka
andra situationer som kan berättiga en längre varaktighet (t.ex. överföring av know-how och långfristiga
investeringar, särskilt om dessa är oåterkalleliga och specifika för förhållandet mellan parterna).

16. Förordningen innehåller också bestämmelser om möjligheten att förklara gruppundantaget icke
tillämpligt. Det är ett förfarande som skall tillämpas i situationer där ett vertikalt avtal, under
tröskelvärdet 30 % för marknadsandelar, inte medför objektiva fördelar som är större än dess negativa
konkurrenseffekter och därför inte uppfyller villkoren enligt artikel 81.3. Förfarandet är framför allt
avsett att skydda konkurrensen dels mot de negativa konsekvenserna av den kumulativa effekten av
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parallella nät av liknande avtal som tillämpas av konkurrerande leverantörer, dels i händelse av att det
finns köpare med en stark ställning på marknaden.

17. För att säkerställa en effektivare tillsyn och främja en decentraliserad tillämpning av gemenskapens
konkurrensregler ger den nya bemyndigandeförordningen dessutom de nationella konkurrensmyndighe-
terna möjlighet att förklara gruppundantaget icke tillämpligt, om ett visst avtal har negativa effekter inom det
nationella territoriet i fråga och om detta territorium utgör en särskild geografisk marknad.

18. I gruppundantagsförordningen föreskrivs också att kommissionen genom förordning och utan retro-
aktiv verkan kan utesluta vissa vertikala begränsningar från tillämpningsområdet för gruppundantaget, om
parallella nät av liknande vertikala avtal omfattar mer än 50 % av den relevanta marknaden.

19. Slutligen föreskrivs det i förordningen om en övergångsperiod, under vilken de avtal som för närva-
rande omfattas av de gällande gruppundantagsförordningarna kan fortsätta att höra till tillämpningsområdet
för dessa förordningar till och med den 31 december 2001.

2. Vitboken om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget

20. Den 28 april 1999 antog kommissionen en vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning
av artiklarna 81 och 82 i fördraget (14). Genom vitboken inleds en omfattande diskussion om en
revidering av förordning nr 17, som är ett viktigt led i systemet för tillämpning av artiklarna 81 och 82
och som utarbetades redan i början av sextiotalet.

21. I Romfördraget fastställdes som allmän princip att konkurrensbegränsande samverkan är
förbjuden, med vissa undantag enligt artikel 81.3, men frågan om hur detta undantag skulle tillämpas
lämnades obesvarad. I början av sextiotalet hade man ännu inte skapat någon gemensam
konkurrenspolitik. Endast två av de sex medlemsstaterna hade en lagstiftning på detta område, det fanns
endast en verklig konkurrensmyndighet och gemenskapens konkurrenslagstiftning var outvecklad. Den
mycket allmänna ordalydelsen i artikel 81.3 och den nya, obeprövade principen om förbud mot
konkurrensbegränsande samverkan gjorde det svårt att bedöma huruvida samverkan mellan företag var
laglig eller inte. Kommissionen, som var en ung institution, behövde inhämta information om vilka olika
avtalstyper som fanns och utveckla en verklig kännedom om olika ekonomiska sektorer.

22. Det visade sig snabbt nödvändigt att gå in för ett system med centraliserat godkännande. Genom
förordning nr 17 skapades ett system där konkurrensbegränsande samverkan som påverkar handeln
mellan medlemsstaterna skall anmälas till kommissionen för att kunna beviljas undantag. Kommissionen
har ensam behörighet att tillämpa artikel 81.3. Ett undantag får vara retroaktivt högst fram till dagen för
anmälan, utom i vissa undantagsfall som förtecknas i artikel 4.2 i förordning nr 17. Avtal om
konkurrensbegränsande samverkan som inte beviljats undantag är automatiskt ogiltiga. Detta system har
gjort det möjligt att utveckla en enhetlig lagstiftning och att sprida en ”konkurrenskultur” inom hela
gemenskapen. I dag uppfattas konkurrenspolitiken med all rätt som en av grundpelarna i det europeiska
bygget, en sann väktare av den gemensamma marknaden.
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En nödvändig reform

23. Trots att gemenskapen utvidgats flera gånger och trovärdiga konkurrensmyndigheter inrättats i
alla medlemsstater, har det system som infördes i början av sextiotalet hittills förblivit i stort sett
oförändrat. Det system som infördes genom förordning nr 17 har i dag två stora nackdelar: det kan inte
längre garantera en effektiv kontroll och det är ett stort byråkratiskt hinder för företagen.

24. I en gemenskap med 15 medlemsstater kan ett effektivt skydd för konkurrensen inte säkerställas
genom en centraliserad kontroll. Den ökande integrationen mellan de europeiska ekonomierna har
betydligt utvidgat tillämpningsområdet för gemenskapsrätten och därmed kommissionens behörighet.
Ensamrätten att tillämpa artikel 81.3 blockerar en decentraliserad tillämpning, såväl av domstolarna som
konkurrensmyndigheterna och innebär att kommissionen är den enda verkliga garanten för att
konkurrensreglerna följs. Detta är desto mer oroande eftersom omkring hälften av de ärenden som
kommissionen behandlar är resultatet av anmälningar. Anmälningarna bringar dock inte längre de
viktigaste konkurrensärendena till kommissionens kännedom. Siffrorna är talande: under 35 år har
kommissionen endast i nio fall genom anmälan underrättats om avtal som motiverar ett beslut om att
förbjuda avtalet i fråga. Så länge kommissionen ägnar sig åt att analysera dessa avtal, kan den inte i
tillräcklig utsträckning undersöka de klagomål den tar emot och genomföra de nödvändiga förfarandena
på eget initiativ mot de allvarligaste överträdelserna, som aldrig anmäls.

25. Den andra nackdelen med det nuvarande systemet är den byråkrati det ger upphov till och den
bristande rättssäkerhet det åsamkar företagen. I förordning nr 17 föreskrivs ingen egentlig anmälningss-
skyldighet på samma sätt som i koncentrationsförordningen, men den ger företagen ett starkt incitament
att anmäla sina avtal. Anmälningarna är dock kostsamma, oavsett om de görs av företagen själva eller av
specialiserade advokater. Förfarandet enligt förordning nr 17 visade sig dock snabbt alltför tungrott för att
kunna följas systematiskt. Enligt förordningen skall kommissionen varje gång den tar emot en anmälan
om en kartell undersöka ärendet, offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning på de elva medlemsspråken för att ge tredje parter möjlighet att inkomma med 
synpunkter, lägga fram ett utkast till beslut för rådgivande kommittén och slutligen anta ett beslut och 
offentliggöra detta på alla språk. Med beaktande av det stora antalet ärenden reserverade kommissionen
snabbt detta invecklade förfarande för de allra viktigaste ärendena, och den fattar i medeltal färre än ett
dussin formella beslut årligen. Mer än 90 % av förfarandena avslutas informellt, framför allt genom att
kommissionen skickar ut administrativa skrivelser. Dessa skrivelser är endast en faktisk omständighet
som de nationella domstolarna kan ta hänsyn till, och de föregås endast undantagsvis av att ett tillkänna-
givande offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning för att ge tredje parter tillfälle att
lägga fram sina synpunkter (1997, sju offentliggöranden enligt artikel 19.3 för 210 administrativa skri-
velser, dvs. 3 % av ärendena). Systemet ger följaktligen en begränsad insyn i vilka ärenden som anmälts.

26. Även om förordning nr 17 har möjliggjort utvecklingen av en fullständig samling enhetliga regler,
är den inte längre anpassad till läget i Europa i dag. De förfaranden som infördes genom förordningen
har visat sig opraktiska. Det behövs en reform, som blir desto nödvändigare av att konkurrenspolitiken
inom en nära framtid kommer att stå inför två stora utmaningar: utvidgningen till nya medlemsländer
och den ökande globaliseringen av ekonomierna.

27. Det råder i dag ett stort samförstånd om nödvändigheten av att se över förordning nr 17 och om
målen för en sådan reform, nämligen en effektiv konkurrenspolitik och en förenkling av den
administrativa kontrollen. Sedan 1980-talet har flera förslag lagts fram såväl av medlemsstaterna som av
universitet och yrkesutövare. En del förslag begränsade sig till smärre ändringar av systemet enligt
förordning nr 17, medan andra avsåg en mer genomgripande förändring och delande av befogenheterna
att bevilja undantag mellan kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna.
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28. Efter en ingående analys av de olika alternativen kom kommissionen fram till att små ändringar av det
nuvarande systemet inte var tillräckliga för att säkerställa en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna i en
utvidgad gemenskap och att alternativet att decentralisera anmälningarna till de nationella myndigheterna
medförde fler risker än fördelar. I vitboken tar man därför klart och tydligt ställning för ett annat alternativ:
införandet av ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln.

29. Det sistnämnda alternativet innebär att godkännandesystemet och det därmed sammanhängande
anmälningssystemet avskaffas. I ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln skulle artikel
81.3, i likhet med artikel 81.1 eller artikel 82, kunna tillämpas inte endast av kommissionen utan också
av alla nationella myndigheter och domstolar. Artikel 81 skulle i likhet med artikel 82 bli en enhetlig
förbudsnorm. Konkurrensbegränsande samverkan som påverkar handeln mellan medlemsstaterna, det
vill säga samverkan som omfattas av artikel 81.1, skulle vara laglig från början om den uppfyller
villkoren i artikel 81.3. Godkännandeförfarandet, och därmed anmälningsförfarandet, skulle inte längre
behövas. Kommissionen anser att införandet av ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln
skulle göra det möjligt för den att stärka skyddet för konkurrensen och förenkla den administrativa
kontrollen, och därmed uppfylla villkoren enligt artikel 83 i fördraget.

Effektivare tillämpning av gemenskapens konkurrensregler

30. Införandet av ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln skulle förstärka skyddet för
konkurrensen i två avseenden: dels genom att göra det möjligt att effektivt decentralisera tillämpningen
av konkurrensreglerna, dels genom att göra det lättare för kommissionen att lägga om sina åtgärder och
rikta in dem på konkurrensbegränsningar som verkligen är skadliga för konkurrensen.

31. Den reform som föreslås i vitboken skulle förstärka skyddet för konkurrensen genom att
underlätta en effektiv decentralisering inte endast till de nationella myndigheterna utan också till de
nationella domstolarna. I en utvidgad gemenskap krävs det att flera olika beslutsfattare tillåts tillämpa
reglerna för att skyddet för konkurrensen skall bli effektivt. För närvarande tillämpar de nationella
domstolarna artikel 81.1, artikel 82, artikel 86.1 och artikel 86.2, eftersom EG-domstolen i början av
sjuttiotalet erkände att dessa bestämmelser har direkt effekt. Deras ingripanden blir dock betydligt
mindre effektiva av att de företag som är föremål för ingripandet kan anmäla sina avtal till kommissionen
och i praktiken blockera domstolsbehandlingen. Det är önskvärt av tre skäl att de nationella domstolarna
tillåts tillämpa artikel 81 utan begränsningar. För det första har de befogenheter som varken de nationella
myndigheterna eller kommissionen har, till exempel befogenheter att bevilja skadestånd med ränta till
dem som utsatts för överträdelser, att besluta om verkställigheten av ett avtal eller att fatta snabbare och
effektivare beslut än konkurrensmyndigheterna om interimistiska åtgärder. För det andra kan de
samtidigt tillämpa konkurrenslagstiftningen och den allmänna handelsrätten, vilket underlättar
förfarandena i ärenden där gemenskapens konkurrenslagstiftning endast är en aspekt i en tvist. Slutligen
bör antalet rättsliga åtgärder på detta område kunna öka om de nationella domstolarna ges befogenheter
att effektivt tillämpa artikel 81, vilket i sin tur bör kunna bidra till en effektiv tillämpning av
konkurrensrätten. Detta ligger i linje med den roll EG-domstolen traditionellt har erkänt att de nationella
domstolarna spelar för en effektiv tillämpning av gemenskapsrätten.

32. Införandet av ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln gör det dessutom möjligt att
decentralisera tillämpningen av konkurrensrätten till de nationella konkurrensmyndigheterna. Det
förutsätter givetvis att de sju medlemsstater som ännu inte gjort det ger sina myndigheter befogenheter
att tillämpa gemenskapsrätten. Det finns ett uttalat intresse för att bättre utnyttja de synergier som finns
mellan kommissionen och dessa specialiserade myndigheter, som ofta har stora resurser och en mycket
god kännedom om sina respektive nationella marknader.
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33. Införandet av ett system med direkt tillämplighet av undantagsregeln gör det möjligt att avskaffa
anmälningsförfarandet, som blivit ineffektivt när det gäller skyddet för konkurrensen. Om anmälnings-
förfarandet avskaffas, kan kommissionen inrikta sina åtgärder på de allvarligaste konkurrensbegräns-
ningarna. Klagomål skulle få en större betydelse, och därför föreslås det i vitboken att man skall förbättra
sättet att behandla dessa, särskilt genom att införa en tidsfrist på fyra månader inom vilken kommissionen
måste underrätta klaganden om vilka åtgärder den avser att vidta beträffande klagomålet. Dessutom bör
reformen åtföljas av en förstärkning av kommissionens befogenheter för att bekämpa överträdelser. 
I vitboken föreslås olika åtgärder i detta syfte, däribland att bötesbelopp och vitesbelopp uppdateras, att
det görs lättare att utnyttja möjligheten att ställa muntliga frågor i samband med en undersökning eller att
man förenklar förfarandet för att få en domstols tillstånd att genomföra en undersökning.

Förenkling av den administrativa kontrollen

34. För det andra skulle införandet av ett system med lagstadgade undantag underlätta den 
administrativa kontrollen, vilket utgör det andra kravet i artikel 83.2 b i fördraget. Företagen skulle inte 
längre behöva anmäla sina konkurrensbegränsande avtal till kommissionen och de skulle, förutsatt att de
uppfyller villkoren i artikel 81.3, kunna vända sig direkt till de nationella domstolarna för att få dem verkställda.

35. I vitboken förs det fram argument till förmån för ett visst reformalternativ, men samtidigt skapar den
ett underlag för diskussion. Alltsedan vitboken offentliggjordes har ett stort antal debatter ordnats med 
företagssammanslutningar och jurister, en arbetsgrupp bestående av företrädare för medlemsstaterna har
tillsatts och flera konferenser har ordnats. Ett hundratal skriftliga yttranden från medlemsstater, företag och
företagssammanslutningar samt från juristkåren och högskolevärlden har inkommit till kommissionen. 
Europaparlamentet antog en resolution om detta den 18 januari 2000 efter det att Karl von Wogau lagt fram
sin rapport. I resolutionen understöds de stora linjerna i kommissionens förslag, samtidigt som man 
framhäver hur viktigt det är att gemenskapsrätten tillämpas på ett enhetligt sätt och att företagens 
rättssäkerhet tryggas. Ekonomiska och sociala kommittén diskuterade också vitboken och antog ett yttrande
den 8 december 1999. Även i detta yttrande förhåller man sig positivt till kommissionens förslag, eftersom
man anser att det är till nytta för företag i allmänhet och för små och medelstora företag i synnerhet. I 
yttrandet räknar Ekonomiska och sociala kommittén dock upp vissa kompletterande åtgärder som den anser
nödvändiga för att garantera en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten i ett system med parallella 
befogenheter. Det är på grundval av alla dessa synpunkter på vitboken som kommissionen kommer att 
utarbeta ett förslag till förordning som skall läggas fram för rådet och Europaparlamentet.

36. Därefter kommer andra texter att behöva ändras eller utarbetas: som exempel kan nämnas att
meddelandena om samarbete med nationella myndigheter och domstolar måste revideras och att ett
särskilt meddelande om klagomål måste utarbetas. Konkreta åtgärder behövs för att utbilda nationella
domare, och regler måste fastställas för hur det nätverk som kommissionen och de nationella
myndigheterna utgör skall fungera. Vitboken är endast början på den sista etappen av den grundliga
översyn av tillämpningsföreskrifterna för artiklarna 81 och 82 som är nödvändig för att gemenskapen
skall fungera smidigt med tanke på den förestående utvidgningen.

3. Översyn av politiken avseende avtal om horisontellt samarbete

37. Företagen måste kunna reagera på ökad konkurrens och en föränderlig marknad präglad av
globalisering, på snabba tekniska framsteg och på generellt mer dynamiska marknader. Samarbete kan
vara ett sätt att dela risker, spara in kostnader, utbyta know-how och lansera innovationer snabbare. I
synnerhet för små och medelstora företag är samarbete ett viktigt sätt att anpassa sig till den föränderliga
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marknaden. Konsumenterna kommer att ha nytta av dessa fördelar, förutsatt att en effektiv konkurrens
upprätthålls på marknaden.

38. Under 1998 fördjupade kommissionen idén om en översyn av sin politik på detta område, och vissa
inledande slutsatser nåddes, däribland behovet av att inrikta sig på en ekonomisk analys, i linje med 
synsättet i fråga om vertikala begränsningar (15). Översynen fortsatte under 1999 genom att kommissionen
arbetade med att ta fram förslag till ändringar av gruppundantagsförordningarna om specialisering och om
forskning och utveckling samt utkast till riktlinjer om tillämpningen av artikel 81 på avtal om horisontellt
samarbete. Syftet är att klargöra kommissionens politik på området för horisontellt samarbete och göra den
effektivare med tanke på de framtida ekonomiska och rättsliga förhållandena. Metoderna kommer sannolikt
att vara identiska med dem som antogs nyligen för vertikala avtal. Kommissionen hoppas kunna initiera ett
offentligt samråd om utkasten under det första halvåret 2000.

39. Det bör också erkännas att översynen är ett viktigt led i kommissionens ansträngningar för att
modernisera EU:s konkurrensregler. Genom att förenkla sina regler bör kommissionen kunna slippa
undersöka ärenden som saknar intresse för konkurrenspolitiken och kommer därmed att kunna
koncentrera sig på viktigare ärenden, särskilt sådana där konsumenterna skadas genom prisökningar eller
genom att produktion, innovation eller utbudet och kvaliteten på varor och tjänster begränsas. Dessutom
kräver en övergång till ett direkt tillämpligt undantagssystem enligt artikel 81 (se avsnitt 2 ovan) att den
rättsliga ramen förstärks och att man inför mekanismer, till exempel riktlinjer, för att se till att artikel 81
tillämpas på en enhetligt sätt i ett system där flera olika organ har genomförandebefogenheter.

4. Översyn av procedurreglerna

Det är skäl att framhålla två ändringar som gäller proceduren.

40. I en del tidigare konkurrensrapporter (16) nämndes det att Rådgivande kommittén hörts i de
ärenden där kommissionen planerade att tillsända de berörda företagen en administrativ skrivelse om
förenlighet efter att ha offentliggjort ett tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17. Denna
praxis har inte tillämpats sedan 1998 i fall där tillkännagivandet inte har föranlett några synpunkter som
skulle kunna ändra kommissionens positiva inställning: i de fall där den administrativa skrivelsen är en
logisk uppföljning av offentliggörandet av tillkännagivandet, underrättas kommittén enbart i efterhand.
Endast om en väsentlig utveckling, som kan ändra den ursprungliga inställningen, sker efter det att
tillkännagivandet offentliggjorts fogar kommissionen ärendet till dagordningen för ett möte som skall
hållas av Rådgivande kommittén innan den skickar ut den administrativa skrivelsen. Ett ärende kan också
diskuteras på begäran av en medlemsstat. När kommissionen offentliggör sin avsikt att förhålla sig
positivt till en begäran eller anmälan, ger den berörda institutioner och enskilda möjlighet att inkomma
med synpunkter. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kan således utnyttja offentliggörandet
av meddelandet till att lämna in sina synpunkter till kommissionen och begära att ärendet diskuteras
inom Rådgivande kommittén.

41. Syftet med den andra innovationen är att harmonisera förfarandena i fråga om konkurrensbegrän-
sande samverkan och koncentrationer. För att undvika att samma skrivelse skickas två gånger, en gång till
företaget och en gång till företagets advokat, kan företagen ge en advokat fullmakt att ta emot post som
kommissionen adresserat till dem. Sådan post är formellt avsedd för det företag som är föremål för förfaran-
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(15) Konkurrensrapporten för 1998, punkterna 54 och 55.
(16) Nittonde rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 4; tjugonde rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 3.



det, men adresserad till företagets advokat (märkt ”c/o”), som skall åläggas att vidarebefordra posten till
företaget. Kommissionen kopplar dock denna möjlighet till förbehållet att advokaten måste ha en fullmakt
som ger honom rätt att ta emot och vidarebefordra all korrespondens som gäller ett visst ärende samt att be-
svara all korrespondens, att föra företagets talan, särskilt genom att svara på dess vägnar och att företaget åtar
sig att underrätta kommissionen om fullmakten dras in eller ändras.

42. Detta förfarande gäller all korrespondens som skickas i samband med förfarandet, utom begäran
om upplysningar enligt artikel 11 i förordningarna nr 17/62 och (EEG) 4064/89. Punkt 4 i den artikeln
har följande lydelse: ”Skyldiga att lämna de begärda upplysningarna är företagens ägare eller deras
företrädare och, när det gäller juridiska personer och bolag, eller sammanslutningar som inte är juridiska
personer, de som är utsedda att företräda dem enligt lag eller stadgar”. Syftet med ordalydelsen är att
säkerställa att svar på begäran om upplysningar och för övrigt även underlåtenhet att svara, binder
företaget. Begäran om upplysningar skall därför alltid skickas direkt till företaget. Det hindrar
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Faktaruta 2: Samarbete med nationella myndigheter och med nationella domstolar

På området kartellbekämpning har 1997 års meddelande om samarbete mellan kommissionen och
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter tillämpats i 50 ärenden, nämligen

— 13 klagomål som kommissionens avvisade eller sköt upp behandlingen av med motiveringen att
de behandlades av en nationell myndighet,

— 4 skrivelser om oförenlighet som skickats till den nationella myndigheten så att denna, om den
så önskade, hade möjlighet att förbjuda en kartell som anmälts till kommissionen och som inte
uppfyllde villkoren i artikel 81.3 men inte var tillräckligt viktig relativt sett för att motivera
inledandet av ett formellt förfarande,

— 30 fall av samarbete kring ärenden som behandlats samtidigt av kommissionen och en nationell
myndighet,

— 10 fall där en nationell myndighet samrått med kommissionen om ett ärende som den
myndigheten behandlat ensam,

— 2 anmälningar i förhalningssyfte.

Dessutom anmälde den italienska konkurrensmyndigheten spontant, i enlighet med artikel 49 i
meddelandet, 4 ärenden där den tillämpat artiklarna 81 och 82, nämligen Stream/Telepiù (betal-TV,
krypterade filmrättigheter), Enel/Unapace (leverans av elenergi), KM Zundholz/CIF-CONAEDI
(tillverkning och försäljning av tändstickor) och Aeroporti di Roma (avgifter för marktjänster).

I fråga om relationerna med de nationella domstolarna är det skäl att notera fem ärenden där
meddelandet om samarbete med de nationella domstolarna tillämpades 1999. Det gällde svaret på den
fråga som ställts av Helsingborgs tingsrätt i ärende IV/36.568 – Scandlines Sverige/Helsingborgs
hamn (hamnavgifter) samt fyra andra frågor som ställts av domstolar i första instans i Barcelona och
Madrid i mål som gällde oljeprodukter.

På koncentrationsområdet hänsköts fem ärenden till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna
med stöd av artikel 9 i förordning (EEG) nr 4064/89. Tre ärenden hänsköts i sin helhet, nämligen
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Rabobank-Beeck/Homann till Bundeskartellamt, Heineken/Cruzcampo till de spanska myndigheterna
och CSME/MDP-SCPA till de franska myndigheterna. Två andra ärenden hänsköts delvis:
Petrofina/Total och Totalfina/Elf Aquitaine till de franska myndigheterna. Mer detaljerad information
ges i kapitel II i denna rapport.

Som exempel på ett ärende där nationell lagstiftning tillämpades och som är av gemenskapsintresse kan
nämnas Frankrikes förbud mot Coca-Colas förvärv av Orangina, trots Coca-Colas åtaganden. Coca-Co-
la föreslog att en oberoende tredje part skulle beviljas licens för att under en tioårsperiod med ensamrätt
saluföra Orangina på ”non-home”-marknaden. Ekonomiministern och konkurrensrådet var dock ense
om att detta system skulle leda till en samordning av beteendet som, även om det säkert var nödvändigt
för att Orangina skulle förbli konkurrenskraftigt på marknaden, också skulle skada den fria konkurren-
sen. Ställd inför den omöjliga uppgiften att lösa denna konfliktsituation, förbjöd ministern transaktionen.
Ärendet är det första där begreppet dominerande ställning, som redan är känt inom gemenskapsrätten,
tillämpades i fransk rätt.

naturligtvis inte att personer som nämns i artikel 11.4 ger en advokat i uppdrag att svara på deras vägnar.
I sådana fall har dessa personer dock fullt ansvar för svaret. Det bör noteras att vitboken om
modernisering också innehåller ett förslag om ändring av artikel 11.4 (17).

B — Konsolidering av den inre marknaden (18)

43. Konsolideringen av den inre marknaden har avgörande betydelse för att säkra att den ekonomiska
och monetära unionen har framgång. Bland de politikområden som bidrar till att fördjupa den inre
marknaden spelar gemenskapens konkurrenspolitik en framträdande roll, inte endast därför att den
påverkar själva strukturen genom att ingripa mot privata eller offentliga initiativ som syftar till att hindra
eller fördröja undanröjandet av gränserna på marknaderna, utan också därför att den dynamiserar den
inre marknadens funktion genom att främja ett positivt samarbete mellan företag exempelvis på
områdena forskning och utveckling eller miljöskydd och genom att angripa förfaranden som syftar till
att begränsa konkurrensen. Kommissionen är förvissad om att denna åtgärd till stöd för den inre
marknaden har en omedelbar gynnsam effekt för upprättandet av den ekonomiska och monetära unionen.

1. Karteller

44. Av de olika typerna av konkurrensbegränsningar är det utan tvekan karteller mellan företag i form
av hemliga avtal som är den mest skadliga typen. Dessa förfaranden omfattar mycket ofta ett stort antal
viktiga ekonomiska aktörer inom en given verksamhetssektor, och har därför omfattande konsekvenser
för de relevanta marknaderna. Dessutom gäller dessa förfaranden nästan alltid priser och underminerar
därmed konkurrensen på ett allvarligt sätt. Kommissionen har gått in för en hård linje för att bekämpa
karteller, särskilt efter införandet av euron som gemensam valuta. Övergången till euron i elva
medlemsstater bör kunna göra priserna överskådligare inom unionen och därmed intensifiera
konkurrensen till nytta för konsumenterna. Detta får inte motverkas av konkurrensbegränsande avtal som
har till syfte att sätta marknadskrafterna ur spel genom att priser eller andra handelsvillkor fastställs

(17) Vitboken om modernisering, punkt 116.
(18) De flesta ärenden där kommissionen intog en positiv ståndpunkt diskuteras i följande avsnitt (C — Sektoriell

politik).



artificiellt på ett sätt som på sikt skulle kunna elda under inflationen och rasera grunden för den
ekonomiska och monetära unionen.

45. Kommissionen visade som under tidigare år sin fasta föresats att bekämpa karteller genom att
vidta resoluta åtgärder mot hemliga kartellavtal mellan företag. Slutliga beslut fattades i två ärenden, och
ytterligare förfaranden inleddes.

46. Den 26 oktober fann kommissionen att den nederländska sammanslutningen för grossister i elektrisk
installationsmateriel (Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebi-
ed (FEG)), samt sammanslutningens största medlem, Technische Unie (TU), begränsade konkurrensen
genom ett kollektivt exklusivt handelsavtal kombinerat med ett system med prissamordning på den neder-
ländska grossistmarknaden för elektrisk utrustning.

47. Kommissionen fann att FEG förbjöd organisationen för importörer av sådana produkter till
Nederländerna att sälja till grossister som inte var medlemmar i FEG. Förbudet berövade dessa
partihandlare deras leveranskällor och gjorde det mer invecklat och tidskrävande för utländska grossister
att träda in på den nederländska marknaden. Samtidigt hindrades leverantörer genom avtalet från att sälja
sina produkter på den nederländska marknaden via grossister som inte var medlemmar i FEG. Eftersom
det kollektiva exklusiva handelsavtalet berövade potentiella prispressare, till exempel grossister utanför
FEG, deras leveranskällor, hotades den, av FEG och dess medlemmar skapade, konstgjorda
prisstabiliteten inte av utomstående. Kommissionen ålade FEG att betala 4,4 miljoner euro och TU att
betala 2,15 miljoner euro i böter (19).

48. Den 8 december antog kommissionen ett beslut, som innebar att böter på sammanlagt 99 miljoner
euro ålades åtta tillverkare av sömlösa stålrör: British Steel Limited (Förenade kungariket), Dalmine
S.p.A. (Italien), Mannesmannröhren-Werke A.G. (Tyskland), Vallourec S.A (Frankrike), Kawasaki Steel
Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation och Sumitomo Metal Industries Limited
(Japan). Företagen, som är några av världens största tillverkare av sömlösa rör, hade fram till 1995 (20)
kommit överens om att inte konkurrera med varandra på de respektive hemmamarknaderna för vissa
sömlösa rör som används vid utvinning och transport av olja och gas (21).

49. Kartellen omfattade standardiserade stålrör för oljeborrning (s.k. OCTG) och kundanpassade
transportrör (s.k. line pipe). Båda rörtyperna används vid exploatering och transport av olja och gas. För
att samordna sitt beteende på marknaden för standardiserade OCTG-rör och kundanpassade transportrör
bildade de europeiska och japanska tillverkarna en kartell, som de kallade ”Europa–Japan-klubben”.
Kartellen begränsade konkurrensen på den gemensamma marknaden genom att hemmamarknaderna (det
vill säga den tyska, franska, italienska, brittiska och japanska marknaden) förbehölls respektive
tillverkare. Utbudet av sömlösa stålrör i de medlemsstater där det fanns en inhemsk tillverkare
begränsades genom att övriga medlemmar i kartellen avstod från att leverera till de marknaderna.

50. När kommissionen fastställde böterna tog den hänsyn till att ett avtal som syftar till att skydda
hemmamarknaderna för de deltagande företagen per definition är en mycket allvarlig överträdelse av
gemenskapslagstiftningen, eftersom det undergräver förutsättningarna för en väl fungerande inre
marknad. Dessutom står de fyra medlemsstaterna som berörts för större delen av efterfrågan på sömlösa
OCTG- och transportrör inom EU. Det rör sig alltså om en geografiskt omfattande marknad.
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(19) EGT L 39, 14.4.2000; Bull. 10-1999, punkt 1.3.32; pressmeddelande IP/99/803, 26.10.1999.
(20) Utom British Steel, som slutade tillverka rören 1994.
(21) Bull. 12-1999; pressmeddelande IP/99/957, 8.12.1999, har ännu ej offentliggjorts i EGT.



51. Kommissionen tog emellertid också hänsyn till att de standardiserade OCTG-rör och
kundanpassade transportrör som sålts inom gemenskapen av de företag beslutet riktar sig till endast utgör
omkring 19 % av den totala försäljningen inom EU av sömlösa OCTG- och transportrör. Kommissionen
betraktade som förmildrande omständigheter att branschen befann sig i en långvarig kris och att läget i
branschen hade försämrats sedan 1991. I kombination med ökad import har detta lett till
kapacitetsneddragningar och fabriksnedläggningar.

52. Kommissionen tillämpade meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i ärenden om
konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning (22) och satte ned böterna för
Vallourec och Dalmine, eftersom dessa företag hade visat sig samarbetsvilliga under kommissionens
utredning.

2. Öppnande av marknader

53. Kommissionen har alltid fäst särskild uppmärksamhet vid återförsäljningsavtal. Även om de
flesta återförsäljningsavtal främjar konkurrensen och underlättar ett marknadsinträde, leder de ibland
till uppkomsten av nationella distributionsnät som kännetecknas av att de är utestängande och delar upp
marknaderna. Detta gäller särskilt om distributörer hindras från att leverera till kunder som är
etablerade på ett territorium som omfattas av ett annat avtal. De nationella marknaderna isoleras således
från varandra på ett konstgjort sätt, vilket begränsar konkurrensen och priskonvergensen. Detta
inkräktar på konsumenternas rätt att själva välja i vilken medlemsstat de köper varor och leder till att
de går miste om fördelarna med den inre marknaden, särskilt när prisskillnader förekommer mellan
medlemsstaterna. Detta avspeglas i kommissionens nya gruppundantagsförordning på området vertikala
begränsningar (23), som bland annat inte omfattar vissa typer av områdesskydd och skydd för kunderna
som leder till en uppdelning av marknaderna (24). Dessutom uppmanas företagen att inte tillämpa
sådana begränsningar i sina avtal, eftersom det är osannolikt att individuellt undantag kommer att
beviljas för sådana klausuler (25).

54. Under 1999 fortsatte kommissionen att visa sin fasta beslutsamhet att främja ett öppnande av
marknaderna. Detta exemplifieras väl av det ärende som gällde bildandet av samriskföretaget British
Interactive Broadcasting Ltd (BiB, numera Open) (26). Open skall tillhandahålla en ny typ av tjänster,
digitala interaktiva TV-tjänster, till konsumenter i Förenade kungariket. Hit hör att skapa den
infrastruktur och de tjänster som behövs för att företag, till exempel banker, snabbköp och resebyråer,
skall kunna stå i direkt växelverkan med konsumenterna via TV-apparaterna. Kommissionens främsta
invändning med anledning av artikel 81 i detta ärende var att transaktionen eliminerade BT och BskyB,
två av BiB:s moderbolag, som potentiella konkurrenter på marknaden för digitala interaktiva TV-tjänster.
Kommissionen beslutade att ge klartecken för bildandet av BiB endast på det villkoret att parterna gjorde
betydande åtaganden för att se till att marknaden för digitala interaktiva TV-tjänster i Förenade
kungariket förblir öppen för konkurrens. I synnerhet eftersom det är kabelnäten som konkurrerar med
BT och BskyB bör beslutet kunna tillförsäkra tredje parter tillräcklig tillgång till avkodare som
subventioneras av BiB samt till BSkyB:s filmer och sportkanaler, och att andra än BiB:s avkodare kan
utvecklas på marknaden.
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(22) EGT C 207, 18.7.1996.
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(24) Artikel 4 i förordning (EG) nr 2790/1999.
(25) Pressmeddelande IP/99/1045 av den 22 december 1999.
(26) Pressmeddelande IP/99/686 av den 16 september 1999.



55. Ett annat ärende där kommissionen var angelägen om att en marknad förblev öppen var det ärende
som gällde licensavtalen för Microsofts Internet Explorer (27). I detta ärende godkände kommissionen
Microsofts ändrade licensavtal med tillhandahållare av Internettjänster (Internet Service Providers, eller
ISP) genom en administrativ skrivelse. ISP-företagen upprätthåller en permanent förbindelse med
Internet och ger sina abonnenter möjlighet att koppla upp sig till Internet via en telefonförbindelse till
ISP-företaget i fråga. ISP-företagen kan också tillhandahålla abonnenterna webbplatser. År 1998 gjorde
programvarutillverkaren Microsoft en formell anmälan till kommissionen om ett antal ändrade avtal som
ingåtts med några europeiska ISP-företag för licensiering och distribution av Microsofts Internet
Explorer-produkter. Microsofts formella anmälan av avtalen följde efter det att kommissionens
generaldirektorat för konkurrens inlett en undersökning av en tidigare version av avtalen. I samband med
undersökningen uppmanade generaldirektoratet Microsoft att ompröva avtalen för att försäkra sig om att
de inte innehöll begränsningar som skulle kunna leda till att Microsofts konkurrenter olagligt utestängs
från marknaden för webbläsarprogramvara och att användningen av Microsofts egen teknik på Internet
inte främjas olagligt.

56. Microsoft ändrade därefter sina avtal och anmälde de ändrade avtalen till kommissionen. Det
rörde sig om två stora ändringar. För det första kommer Internetleverantörerna inte att få sina avtal
uppsagda för att de inte klarar av att uppnå vissa minimivolymer och minimiandelar av läsartekniken för
Internet Explorer, och för det andra tilllåts Internetleverantörerna numera marknadsföra och göra reklam
för konkurrerande läsarprogramvara (28). Med beaktande av dessa ändringar godkände kommissionen
avtalet genom en administrativ skrivelse. Den administrativa skrivelsen gäller endast avtalen mellan
Microsoft och Internetleverantörerna och inte Microsofts beteende som helhet med avseende på ett
eventuellt missbruk av en dominerande ställning.

3. Företag med en dominerande ställning

57. I artikel 82 förbjuds företag som har en dominerande ställning på en viss marknad att missbruka
sin ställning till skada för tredje part. Missbruket består bland annat i en begränsning av produktionen,
tillämpning av oskäliga priser, diskriminerande prissättning och prisdumpning, koppling av försäljning
till andra villkor eller andra affärsmetoder som inte följer principen om ekonomisk effektivitet.
Kommissionen anser att sådana konkurrenshämmande metoder är särskilt förkastliga när de tillämpas av
företag som är tillräckligt starka för att isolera sig från konkurrensbegränsningen och utan nämnvärd
skada för sig själva utmanövrera sina konkurrenter eller i väsentlig utsträckning hindra nya aktörer från
att träda in på marknaden. Dessa metoder är så mycket mer skadliga med tanke på fördjupandet av den
inre marknaden, eftersom de leder till att marknaderna avskärmas och att integrationen av ekonomierna
inom gemenskapen fördröjs. På de marknader som nyligen avreglerats utgör hindren mot
marknadstillträde dessutom ett hot mot förverkligandet av de emotsedda fördelarna i fråga om
omstrukturering, innovation och skapande av arbetstillfällen. Kommissionen är därför särskilt
uppmärksam på vilka effekter missbruket av en dominerande ställning har för denna process. Under 1999
fattade kommissionen fyra beslut enligt artikel 82 om att förbjuda missbruk av en dominerande ställning.

58. Den 10 februari fann kommissionen att det finska luftfartsverket, som förvaltar flygplatserna i Fin-
land, missbrukade sin dominerande ställning genom att bevilja en rabatt på 60 % på landningsavgifterna vid
flygplatserna i Helsingfors, Vasa, Åbo, Björneborg och Tammerfors för inrikesflyg men inte för flygningar
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inom gemenskapen. Kommissionen beordrade Luftfartsverket att upphöra med sitt diskriminerande av-
giftssystem, som hade införts utan objektiva skäl. De diskriminerande avgifterna gynnade inrikesflyg på be-
kostnad av flygningar från andra medlemsstater (29).

59. Kommissionen fann vidare den 10 februari att Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica,
som förvaltar de portugisiska flygplatserna, missbrukade sin dominerande ställning genom att tillämpa
en tariffstruktur med en rabatt på 50 % på landningsavgifterna för inrikesflyg men inte för flygningar
inom gemenskapen samt en volymrabatt på 7–32 % beroende på antalet landningar per månad vid
flygplatserna i Lissabon, Oporto och Faro. Eftersom den diskriminerande tariffstrukturen hade införts av
regeringen utan objektiva skäl, fattade kommissionen sitt beslut enligt artiklarna 82 och 86 (f.d.
artiklarna 86 och 90) i EG-fördraget. De diskriminerande avgifterna gynnade även i detta fall inrikesflyg
på bekostnad av flygningar från andra medlemsstater (30).

60. I sitt beslut i ärendet Virgin/BA bekräftade kommissionen sitt synsätt i fråga om provisioner som
flygbolagen betalar till resebyråer (31). Virgins klagomål mot BA var det första i en rad klagomål som
kommissionen tog emot där flygbolag påstås missbruka en dominerande ställning genom att tillämpa
system med lojalitetsrabatter som effektivt binder resebyråer till ett dominerande flygbolag.
Kommissionen fann att de provisioner som BA erbjöd brittiska resebyråer motsvarade en lojalitetsrabatt,
det vill säga en rabatt som inte grundar sig på kostnadsbesparingar utan på lojalitet. I tidigare beslut har
liknande rabattsystem inom andra branscher konsekvent ansetts vara missbruk av en dominerande
ställning. Det är fast rättspraxis inom gemenskapsrätten att en leverantör med en dominerande ställning
inte kan bevilja sina kunder och distributörer förmåner för att köpa deras lojalitet och därmed avskärma
marknaden för konkurrenter till företaget med den dominerande ställningen. I egenskap av företag med
en dominerande ställning bör BA bevilja resebyråer tilläggsprovisioner endast om dessa motsvarar
extratjänster som tillhandahålls av resebyrån i fråga eller effektivitetsvinster som uppnåtts av BA.
Kommissionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att principerna i detta beslut tillämpas på
andra gemenskapsflygbolag i motsvarande fall. Kommissionen dömde British Airways att betala 6,8
miljoner euro i böter för allvarligt missbruk av en dominerande ställning under en sjuårsperiod.

61. Den 20 juli fann kommissionen att den lokala organisationskommittén för fotbolls-VM 1998
(Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, eller CFO) missbrukat sin
dominerande ställning genom att inför slutspelet tillämpa diskriminerande biljettförsäljning som gynnade
personer bosatta i Frankrike. Beslutet följde efter det att kommissionen genomfört en undersökning som
avslöjade att CFO sålt omkring 570 000 biljetter endast till sådana personer som kunnat uppge en adress
i Frankrike. De praktiska konsekvenserna av detta var att en överväldigande majoritet av konsumenterna
utanför Frankrike förvägrades tillgång till en betydande andel av inträdesbiljetterna till slutspelsmatcher.

62. Kommissionen skulle normalt utdöma kännbara böter, om ett företag missbrukar en dominerande
ställning på det sättet. I det här fallet beslutade kommissionen dock att endast ålägga CFO att betala den sym-
boliska summan 1 000 euro i böter, eftersom de biljettförsäljningsvillkor som CFO tillämpade motsvarade
dem som tillämpats i samband med tidigare slutspel i fotbolls-VM och eftersom CFO endast svårligen skull-
le ha kunnat gå till tidigare kommissionsbeslut eller EG-domstolens rättspraxis för att ta reda på sina skyl-
digheter enligt gemenskapens konkurrensregler. Beslutet är emellertid en tydlig signal om att kommissionen
väntar sig att de som organiserar slutspel i framtiden skall se till att deras biljettförsäljningsvillkor är helt för-
enliga med gemenskapens konkurrensregler innan de börjar tillämpa dem (32).
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(29) EGT L 69, 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, punkt 1.3.79.
(30) EGT L 69, 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, punkt 1.3.80.
(31) Beslut av den 14 juli 1999, EGT L 3, 4.2.2000.
(32) EGT L 5, 8.1.2000.



63. Den 7 oktober bekräftade förstainstansrätten i allt väsentligt kommissionens beslut i ärendet Irish
Sugar (33), som gällde överträdelse av artikel 82. Kommissionen hade ålagt Irish Sugar och dess
dotterbolag att betala 8,8 miljoner euro i böter för att de missbrukat sin dominerande ställning på de
irländska marknaderna för industriellt socker och detaljsocker. Missbruket bestod av ett antal
kommersiella förfaranden, främst rabattsystem, i syfte att binda kunderna vid Irish Sugar och därmed
avskärma marknaden för nya aktörer (34).

64. Förstainstansrätten bekräftade kommissionens uppfattning att Irish Sugar och dess dotterbolag
SDL hade en (vertikalt) dominerande ställning på de relevanta marknaderna, och den konstaterade bland
annat att företagens viktigaste kunder inte hade något utjämnande marknadsinflytande som kunde rubba
deras marknadsposition. Förstainstansrätten bekräftade vidare kommissionens uppfattning att Irish Sugar
och/eller SDL hade tillämpat ett antal kommersiella förfaranden som inneburit missbruk av en
dominerande ställning. Den satte dock ned böterna till 7,88 miljoner euro, med motiveringen att
kommissionen inte hade lagt fram tillräckliga bevis för en av överträdelserna för en tvåårsperiod. Irish
Sugar har överklagat domen (35).
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(33) Beslut av den 14 maj 1997, EGT L 258 och mål T-228/97, Irish Sugar mot kommissionen, har ännu inte
rapporterats.

(34) För närmare detaljer se tjugosjunde konkurrensrapporten, punkt 65.
(35) Mål C- 497/99 P – Irish Sugar plc mot kommissionen.

Faktaruta 3: Relationer till konsumentorganisationerna

A — Nödvändiga och ömsesidiga relationer

Syftet med konkurrenspolitiken är att upprätthålla en hög grad av konkurrens inom den gemensamma
marknaden. För slutanvändarna innebär det lägre priser, ett större produkturval och tekniska
innovationer. Med tanke på konkurrenspolitikens konsekvenser för slutkonsumenterna verkar det
rimligt att relationer utvecklas mellan de myndigheter som ansvarar för konkurrensfrågor och de
organisationer som företräder konsumenterna.

Konsumentorganisationerna har rätt att vänta sig att kommissionen skyddar konsumenterna i
egenskap av ekonomiska aktörer. Den bör slå vakt om deras kapacitet att vara verksamma på
marknaden i egenskap av konkurrerande aktörer och dra fördel av konkurrensen. Konsumenterna
utgör en strukturell beståndsdel av marknaden (efterfrågan) som reagerar på företagens kommersiella
metoder (utbud). Om man ser till att marknaderna fungerar väl garanterar man samtidigt att
konsumenterna har valmöjligheter som kan påverka företagens beteende på utbudssidan.

För övrigt har kommissionen och dess avdelningar mycket att vänta sig av konsumenterna och deras
organisationer. Genom sin kännedom om de dagliga händelserna på marknaderna, i synnerhet
marknaderna för konsumentvaror, kan konsumentorganisationerna genom klagomål eller informella
kontakter förse kommissionen med information som kan ge kommissionen möjlighet att inleda
förfaranden på eget initiativ. Dessutom kan de, om de är berörda parter i ett förfarande som inletts
mot företag, bidra till att de faktiska omständigheterna i ärendet uppdagas. Slutligen kan
konsumentorganisationerna fungera som förmedlare av information från kommissionen till
medborgarna.
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B — Relationerna mellan generaldirektoratet för konkurrens och konsumentorganisationerna

Kommissionens avdelningar med ansvar för konkurrens har ganska täta kontakter med
konsumentorganisationerna, i synnerhet i samband med allmänna samråd om förslag till lagstiftning
eller i samband med enskilda ärenden där konsumentorganisationerna har framfört klagomål till
kommissionen eller uttryckt sin oro på ett informellt sätt.

När det gäller förslag till lagstiftning och regler eller uppföljningsrapporter på ett visst område, har
konsumentorganisationerna i EU och deras organisation BEUC bidragit till diskussionerna. Som
exempel kan nämnas att BEUC var närvarande vid den hearing som kommissionen ordnade om
grönboken om vertikala konkurrensbegränsningar och vid den hearing som Europaparlamentet
ordnade om vitboken om modernisering av reglerna för tillämpning av artiklarna 81 och 82.
Samarbetet mellan kommissionen och konsumentorganisationerna har bedömts som tillfredsställande
under flera sådana samråd.

När kommissionen offentliggör tillkännagivanden om anmälningar av avtal eller om planerade
företagssammanslagningar i EGT, kontaktas den ibland av konsumentorganisationer som i egenskap
av berörda parter i ett enskilt ärende anser att ett konkurrensbegränsande avtal eller en
företagssammanslagning kan inverka negativt på konsumenternas intressen. Kommissionen kan
också kontakta dem genom en administrativ skrivelse i samband med förfarandena. Som exempel kan
nämnas att den brittiska konsumentorganisationen (Consumers’ Association) spelade en aktiv roll i
samband med koncentrationsärendet ”Airtours/First Choice”, i synnerhet under hearingen. Den lade
fram ekonomiska studier och juridiska argument till stöd för sin ståndpunkt. På samma sätt har
kommissionen i flera ärenden gällande transatlantiska allianser haft tillfälle att höra
konsumentorganisationer (flygpassagerare). Detsamma gällde ärendena om posttjänster, till exempel
Reims II, där kommissionen mottog synpunkter från BEUC.

Konsumentorganisationerna kan också anföra klagomål till kommissionen direkt mot ett företag eller
en viss ekonomisk sektor. När kommissionen tar emot klagomål av det slaget har den på grundval av
EG-domstolens rättspraxis (dom Automec II) en viss handlingsfrihet att besluta om den skall inleda
ett förfarande på eget initiativ eller avvisa klagomålet därför att det saknar gemenskapsintresse.
Kommissionen har redan inlett förfaranden på eget initiativ på grundval av information den fått från
enskilda konsumenter eller de organisationer som företräder dem. Det mest betydande av dessa
förfaranden är utan tvivel förfarandet mot Volkswagen-Audi, som utmynnade i ett beslut om att
utdöma böter på 102 miljoner ecu. Slutligen kan nämnas det ärende som gäller den grekisk-italienska
färjekartellen, där kommissionen inledde ett förfarande efter att ha mottagit ett skriftligt klagomål från
en konsument.



C — Sektoriell politik

1. Telekommunikationer

1.1 Direktiv enligt artikel 86.3 om rättslig åtskillnad mellan kabelverksamhet och telekommunika-
tionsverksamhet (36)

65. Den 23 juni 1999 antog kommissionen ett direktiv om ändring för sjätte gången av direktiv
90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster. Enligt ändringen skall
medlemsstaterna se till att teleoperatörer med en dominerande ställning vilka kontrolleras av en
medlemsstat eller har särskilda rättigheter utövar sin kabel-TV-verksamhet i form av ett strukturellt
separat bolag. Det råder nämligen en intressekonflikt mellan driften av de båda nätverken. En operatör
som är verksam på båda näten är mindre benägen att snabbt modernisera sitt kabelnät och att utnyttja
det till att konkurrera med sitt eget telenät, som också möjliggör bredbandsöverföring tack vare den nya
teknik som i dag står till buds, till exempel xDSL.

66. Direktivet antogs efter ett omfattande samråd med berörda parter under 1998 på grundval av ett
första utkast som kommissionen antog den 16 december 1997 (37) efter första behandlingen. Under
samrådsprocessen nådde man samförstånd om nödvändigheten av att ta itu med den intressekonflikt som
uppstår när samma operatör äger både telenätet och kabelnätet. Det ansågs att en rättslig åtskillnad var
den minimiåtgärd som måste vidtas för att problemet skulle kunna lösas. Europaparlamentet bekräftade
denna allmänna analys i sin resolution av den 9 februari 1999.

67. Därför tillkännagav flera operatörer att de vidtog de nödvändiga första åtgärderna för att fullgöra
skyldigheten att genomföra en rättslig åtskillnad, eller rentav gå ett steg längre (avyttra kabelnäten) redan
innan direktivet antas. De flesta ansåg att synsättet uppfyllde marknadens krav i en multimedial
omgivning, och låg i företagens eget intresse. Deutsche Telekom inledde i augusti 1999 en
anbudsinfordran för sina kabelnät, medan France Télécom överförde sina kabelnät till företag som
samägdes med de operatörer som drev dessa nät. Kommissionen förbehåller sig dock möjligheten att gå
längre i dessa ärenden, vilket åskådliggörs av beslutet i koncentrationsärendet Telia/Telenor (38).

1.2 Femte rapporten om genomförande av direktiven

68. Den 10 november 1999 antog kommissionen sin femte rapport om genomförandet av EU:s
lagstiftning på telekommunikationsområdet (KOM(1999) 537 slutlig). I rapporten sammanfattas läget i
fråga om resultaten av liberaliseringen av telekommunikationerna i medlemsstaterna.

69. Den femte rapporten hade utarbetats av den ”gemensamma arbetsgruppen” (arbetsgrupp med
ansvar för tillämpning av gemenskapslagstiftningen om telekommunikationer) bestående av tjänstemän
från generaldirektoraten med ansvar för telekommunikationer och konkurrens. Arbetsgruppen hörde
synpunkter från etablerade operatörer, nya aktörer och de nationella regleringsmyndigheterna i varje
medlemsstat under bilaterala möten som organiserades i Bryssel och samlade in statistik från dessa
myndigheter. Denna statistik sammanfattas i bilagan till rapporten.
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(36) IP/99/413 av den 23 juni 1999.
(37) Tjugosjunde rapporten om konkurrenspolitiken (1997), punkt 109.
(38) Se kapitel II nedan.
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70. Den främsta slutsatsen av rapporten är att införandet av konkurrens har dynamiserat tillväxten
inom sektorn för teletjänster i Europeiska unionen (EU), med en tillväxt på 10,3 % på årsnivå 1999 –
fyra gånger mer än BNP-tillväxten i EU. Värdet av denna marknad uppgick till 183 miljarder euro. Det
mest dynamiska marknadssegmentet var mobiltelefonin, som ökade med 31,5 % 1999 till ett värde av
49 miljarder euro. De avgifter för internationella samtal som betalas av hushållen har minskat med 40 %
i genomsnitt i de flesta medlemsstaterna under perioden 1997–1999 tack vare konkurrensen (39). De
avgifter som företagen betalar för samtal av denna typ håller också på att minska i de flesta
medlemsstaterna (25 % i genomsnitt under samma period). Avgifterna för tiominuters regionalsamtal
och långdistanssamtal har minskat med 13 % respektive 30 % (40). Den översikt över
kvalitetsindikatorer som bifogats rapporten bekräftar att de taltelefonitjänster som erbjuds av de
dominerande operatörerna har förbättrats. Däremot har avgifterna för lokalsamtal inte minskat
nämnvärt. De statistiska uppgifter som bifogats rapporten bekräftar också den snabba tillväxten för
mobiltelefoner och Internet inom Europeiska unionen, en tillväxt som drivs av den hårda konkurrensen
på dessa marknader.

71. I rapporten identifieras dock ett antal återstående hinder för upprättandet av en inre europeisk
marknad, framför allt på grund av bristande harmonisering av nationella regler och synsätt.
Åtgärdandet av dessa brister är ett av syftena med översynen av regelverket, som kommissionen också
inledde den 10 november genom att anta meddelandet ”Mot ett nytt regelverk för infrastruktur för
elektronisk kommunikation och tillhörande tjänster – 1999 års kommunikationsöversyn” (KOM(1999)
539 slutlig).

1.3 Kontroll av direktivens genomförande

72. Kommissionen fortsatte att övervaka hur avregleringsdirektiven genomfördes i praktiken i de
medlemsstater som inte hade tillämpat dem korrekt samt hur regelverket infördes i Portugal, vars anstånd
med att införa konkurrens löpte ut den 31 december 1999.

73. Under 1999 fortsatte kommissionen de överträdelseförfaranden som inletts 1997 och 1998 mot
de medlemsstater som inte hade införlivat avregleringsdirektiven i sin nationella lagstiftning på korrekt
sätt. Kommissionen beslutade således att tillsända Grekland fem motiverade yttranden (41) för att landet
varken hade upphävt alla begränsningar av utnyttjandet av de mobila teletjänsterna DCS 1800 och
DECT trots tillgången på frekvenser eller avreglerat satellittjänster och alternativa infrastrukturer i
enlighet med direktivet om genomförandet av full konkurrens på marknaderna för teletjänster
(kommissionens direktiv 96/19/EG och kommissionens beslut 97/607/EG). De två första klagomålen
hänsköts till EG-domstolen (förenade målen C-396 och C-397/99). Den 9 september 1999 vände sig
kommissionen till domstolen i samband med ett förfarande som inletts mot Belgien den 2 december
1997 för att landet hade underlåtit att införliva ett direktiv med avseende på den metod för
kostnadsberäkning som skulle genomföras av den dominerande operatören, Belgacom. Enligt direktiv
90/388/EEG skulle Belgien se till att en metod från och med första halvåret 1997 identifierar de
kostnadsinslag som ingår i samtrafikavgifterna. Efter det att Belgien ändrat sin lagstiftning, kunde
domstolen avskriva målet (mål C-337/99). Den 28 juli 1999 beslutade kommissionen att hänskjuta till
domstolen ett överträdelseförfarande som inletts mot Belgien, denna gång gällande metoden för att
beräkna nettokostnaden för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster och operatörernas bidrag
för att finansiera detta på marknaden för telekommunikationer (mål C-384/99). Den 17 oktober 1999

(39) För tiominuterssamtal. Källa: Eurodata Foundation.
(40) Femte rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet (KOM(1999) 537 slutlig

s. 2).
(41) IP/99/152 av den 3 mars 1999.



vände sig kommissionen till domstolen med ett förfarande som inletts mot Portugal (mål C-429/99) för
att landet hindrar konkurrens i fråga om återuppringningstjänster inom sitt territorium. Trots de
betydande framsteg som gjorts i medlemsstaterna och särskilt i Belgien under årets sista månader,
pågick vid årets slut fortfarande 15 överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte hade införlivat
konkurrensdirektiven i sin nationella lagstiftning på ett korrekt sätt. Vid samma tidpunkt pågick
sammanlagt 70 överträdelseförfaranden som gällde de harmoniseringsdirektiv som  Europaparlamentet
och rådet antagit inom denna sektor.

1.4 Inledande av en utredning av telesektorn (42)

74. Den 27 juli 1999 beslutade kommissionen att inleda en utredning av telesektorn enligt artikel 12
i förordning nr 17/62 inom tre olika områden:

— Tillhandahållande av förhyrda linjer, i synnerhet internationella sådana. Kommissionen har mottagit
informella klagomål mot vissa tidigare monopoloperatörer om påstådd diskriminering vid
prissättning, behandling, försenade leveranser eller tjänstekvalitet. Den stora internationella
teleanvändargruppen INTUG gjorde nyligen en jämförelse på den gemensamma marknaden mellan
de tidigare monopoloperatörernas taxor för förhyrda linjer. Undersökningen visade att skillnaden
mellan utrikestaxor och inrikestaxor var större än 120 % i samtliga medlemsstater och i en del fall
låg siffran på så mycket som 500 %. Sådana avvikelser verkar inte berättigade.

— Mobila roamingtjänster, inklusive nationell roaming. Det förefaller inte ha genererats några
förmånliga roamingerbjudanden, vare sig till företagskunder eller privatkunder. Kommissionen har
dessutom mottagit klagomål från användare som anser att roamingavgifterna är extremt höga.

— Det fasta lokalnätet (abonnemang och lokalsamtal). Prissättningen verkar förbli stel.
Månadsavgifterna för ett abonnemang skiljer sig fortfarande mycket åt från en medlemsstat till en
annan. Å andra sidan förefaller klagomålen till kommissionen ge vid handen att priset för tillgång
till okombinerad lokal kapacitet upprätthålls på en onaturligt hög nivå i vissa medlemsstater. Det är
därför lämpligt att undersöka alla tecken på konkurrensbegränsande prissättning och fastställa den
faktiska situationen för prissättningen på lokalnätet i alla medlemsstaterna, i förekommande fall
baserat på uppgifter om redovisade kostnader.

75. Syftet med kommissionens undersökning är att avgöra om de aktuella affärsmetoderna och
priserna utgör en överträdelse av gemenskapens konkurrensregler, i synnerhet förbudet mot
konkurrensbegränsande förfaranden och missbruk av dominerande ställning (artiklarna 81, 82 och 86 i
EG-fördraget). Det är tredje gången kommissionen har inlett en undersökning av branscher.

76. Den 22 oktober 1999 inledde kommissionen den första fasen av branschundersökningen av avgifter
för förhyrda linjer. Detaljerade frågeformulär skickades till de nationella konkurrensmyndigheterna, till re-
gleringsmyndigheter på teleområdet, till dominerande operatörer inom hela EU, till nya aktörer som levere-
rar eller utnyttjar förhyrda linjer och till stora företagskunder.
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(42) IP/99/786 av den 22 oktober 1999.



2. Posttjänster

2.1 Avregleringen av posttjänster

77. Tidsfristen för medlemsstaterna att genomföra de lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att de skall kunna följa 1998 års direktiv om posttjänster (43) löpte ut den 10 februari 1999. Det bör 
påminnas om att postdirektivet är ett första steg mot skapandet av en inre marknad inom postsektorn. Genom
direktivet införs gemensamma regler för att säkerställa en större harmonisering av de villkor som styr 
postsektorn inom gemenskapen. Direktivet har två huvudsyften: att skapa förutsättningar för en successiv
och kontrollerad liberalisering av marknaden för posttjänster och samtidigt garantera samhällsomfattande
posttjänster för alla användare i medlemsstaterna. För att uppnå det första målet fastställs i direktivet övre
gränser för hur stor del av posttjänsterna som får omfattas av monopol. För att främja uppnåendet av det 
andra målet fastställs vissa minimikrav som samhällsomfattande tjänster måste uppfylla. Enligt direktivet
om posttjänster får inrikes brevförsändelser som har en vikt på högst 500 gram och vilkas pris är mindre än
fem gånger den allmänna avgiften för förstaklasstjänster omfattas av monopol, i den utsträckning det är 
nödvändigt för att slå vakt om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

78. Mot bakgrund av denna rättsliga ram orsakar de införlivandeåtgärder som anmälts av vissa
medlemsstater konkurrensfarhågor som nu håller på att undersökas enligt artiklarna 81 och 82 i EG-
fördraget. Kommissionen har mottagit ett antal klagomål om att vissa medlemsstaters lagstiftning om att
införliva gemenskapslagstiftningen i den egna lagstiftningen i praktiken utvidgar de nationella
postmonopolens omfattning. Exempelvis vissa posttjänster som är separata och särskilda från de
allmänna posttjänsterna för brevförsändelser och som tidigare tillhandahölls av privata operatörer i
konkurrens med den operatör som hade monopol på tillhandahållandet av posttjänster, skulle för första
gången få omfattas av monopol. Kommissionen kommer att undersöka klagomålen för att avgöra
huruvida det är nödvändigt att eliminera konkurrens på dessa områden för särskilda posttjänster för att
de samhällsomfattande posttjänsterna skall kunna tryggas.

79. Farhågor för konkurrensen har också orsakats av att stora aktörer fortsätter att utvidga sin verksam-
het till utländska marknader genom att köpa upp konkurrenter och potentiella konkurrenter som är verk-
samma på marknader som inte omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Frå-
gan om huruvida finansieringen av en del av dessa förvärv med intäkter från monopolområdet utgör en över-
trädelse av konkurrensreglerna undersöks för närvarande av förstainstansrätten i mål T-175/99.

80. Frågan om en eventuell korssubventionering av konkurrerande verksamheter genom inkomster från
monopol är också relevanta enligt bestämmelserna om statligt stöd i fördraget. Kommissionen beslutade att
inleda ett formellt undersökningsförfarande om statligt stöd till Deutsche Post AG (44) i detta avseende.

2.2 Beslut om att undanta Reims II-avtalet

81. Den 15 september 1999 godkände kommissionen enligt konkurrensreglerna i EG-fördraget Reims
II-avtalet mellan 16 europeiska postoperatörer om terminalavgifter (45). Terminalavgifter är en term som
används om den ersättning som en postoperatör som skickar utrikespost måste betala till den mottagande
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(43) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre
marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 21. 1. 1998). Se också 1997
års konkurrensrapport, punkt 124.

(44) Ärende C 61/99, EGT C 306, 23.10.1999.
(45) Kommissionens beslut av den 15 september 1999 i ärende nr IV/36.748 – Reims II (EGT L 275, 26.10.1999).



postoperatören för att denne delar ut posten till adressaterna. Parterna i Reims II-avtalet omfattar alla
EU-medlemsstater utom Nederländerna. De offentliga postoperatörerna i Norge, Island och Schweiz är
också parter i avtalet (46).

82. Huvudsyftena med Reims II-avtalet är att tillförsäkra parterna en kostnadsbaserad ersättning för
utdelning av utrikespost som bättre återspeglar parternas faktiska utdelningskostnader och att förbättra
kvaliteten på tjänster som avser utrikespost. Genom Reims II-avtalet kopplas terminalavgifterna till
inrikestaxan i destinationslandet och till kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av den postoperatör
som delar ut posten. Genom avtalet inför man också ett kvalitetsmål för att förbättra kvaliteten på
tjänsterna samt ett straffsystem som skall tillämpas om de överenskomna målen inte uppnås. Särskilda
övergångsregler fastställs för de offentliga postoperatörerna i Grekland, Italien, Spanien och Portugal.

83. Kommissionen väntar sig att det anmälda avtalet skall förbättra varudistributionen och främja
tekniskt och ekonomiskt framåtskridande. Med tanke på att terminalavgifter tidigare ofta ledde till
ersättningar för utdelning av utrikespost som inte täckte kostnaderna, kommer ett steg i riktning mot ett
mer kostnadsbaserat system att ge postoperatörerna en möjlighet att upprätthålla och förbättra dessa
tjänster. Genom att höjningar av terminalavgifterna kopplas till förbättringar av kvaliteten på tjänsterna
utgör Reims II-avtalet ett starkt incitament för parterna att förbättra sina resultat. En högre kvalitet på de
tjänster som avser utrikespost skulle också vara till nytta för konsumenterna.

84. För att säkerställa att avtalet är förenligt med konkurrensreglerna i EG-fördraget kräver
kommissionen i sitt beslut att den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet skall skjutas upp för att
säkerställa att terminalavgifterna för resten av 1999 inte höjs med mer än upp till 55 % av tarifferna för
inrikespost, och att terminalavgifterna höjs till högst 65 % av tarifferna för inrikespost 2000 och till 70 %
av tarifferna för inrikespost 2001. Dessutom måste alla parter erbjuda varandra faktiskt tillträde till de
”allmänt tillgängliga inrikestaxorna” (såsom taxor för massbrev vid förmedling av direktreklam,
trycksaker och tidskrifter) i utdelningslandet (tillträde enligt ersättningsnivå 3). Dessutom måste parterna
före utgången av 1999 införa ett öppet kostnadsredovisningssystem för att säkerställa att alla väsentliga
kostnadselement skall kunna identifieras, kvantifieras, jämföras och kontrolleras. Undantaget beviljades
därför för perioden mellan den 1 april 1999 och den 31 december 2001. Kommissionen kommer att
noggrant övervaka hur tarifferna för inrikes- och utrikespost utvecklas inom ramen för avtalet, och den
har redan kontaktat parterna i Reims II-avtalet i detta avseende.

3. Medier
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(46) Innehållet i det ändrade avtalet om ersättning för obligatorisk utdelning av inkommande post från utlandet
offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT C 371, 1.12.1998).

Faktaruta 4: Konvergens mellan telekommunikationer, medier och Internet

Utvecklingen av digital teknik, först på dataområdet, sedan inom telekommunikationer och nu på TV-
området har lett till en konvergens mellan dessa områden genom den underliggande gemensamma digi-
tala tekniken. Den explosionsartade tillväxten av Internet har dramatiskt påskyndat hela processen.

Konvergens kan betraktas på olika sätt: ur teknisk synvinkel, ur konsumenternas perspektiv och från
marknadsaktörernas synpunkt. Teknisk konvergens innebär att olika tjänster (t.ex. TV, telefoni,
Internetaccess) numera kan tillhandahållas via nästan vilken infrastruktur som helst (satellit, TV,
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kabel, fasta telefonnät). Ur konsumenternas synvinkel kan samma apparat, som kan vara antingen en
TV, en fast telefon, en mobiltelefon eller en dator, i dag leverera ett urval olika tjänster, däribland
rörliga bilder, telefoni och Internetaccess. Därför blir tillgången till infrastruktur avgörande för
operatörerna, särskilt de nya marknadsaktörerna, och hela utbudet av tjänster och innehåll avgörande
för konsumenterna. Slutligen förbereder sig marknadsaktörerna inom alla tre områden, dvs.
telekommunikationer, Internet och medier, för att träda in på varandras marknader och att slå vakt om
sina befintliga marknadspositioner. Detta uppnår de genom allianser och samriskföretag, av vilka flera
redan har anmälts till kommissionen.

Utvecklingen är på det hela taget konkurrensfrämjande eftersom antalet kommunikationskanaler ökar
dramatiskt. Kommissionen har dock varit tvungen att ingripa i fråga om denna utveckling i ett antal
ärenden under de senaste åren och att bedöma huruvida marknadsaktörernas åtgärder orsakar farhågor
för konkurrensen.

Efter det att kommissionen förbjöd MSG-transaktionen 1994 eftersom den fann att samriskföretaget
mellan Kirch, Bertelsmann och Deutsche Telekom skapade en dominerande ställning på marknaden
för tekniska tjänster för betal-TV, har många andra ärenden av olika slag anmälts till eller undersökts
av kommissionen. Det underliggande temat i dessa ärenden är att företag i olika branscher har bildat
samriskföretag eller förvärvat andra företag i syfte att diversifiera sin verksamhet och tillhandahålla
tjänster på nya och närliggande marknader.

På området för telekommunikationer, medier och informationsteknik kan konvergensfrågan bäst
undersökas utgående från tre olika nivåer, dvs. infrastruktur, tillträde och innehåll.

En viktig konkurrensfråga på infrastrukturnivå är att främja konkurrensen i den sista länken mellan den
lokala stationen och konsumenten (accessnätet). Kommissionen gör detta genom att säkerställa att tele-
företag i monopolställning avskiljer sin kabel-TV-verksamhet till ett separat bolag och genom att från fall
till fall kräva att det berörda kabelbolaget avyttras. Dessutom har kommissionen uppmuntrat en uppdel-
ning av anslutningarna till lokala nät för att ge andra infrastrukturtillhandahållare möjlighet att via sin
egen infrastruktur erbjuda tjänster som hyrts från den dominerande teleoperatören. Telia och Telenor
gjorde åtaganden om såväl avyttring av kabelnät som öppnande av accessnät för att försäkra sig om ett
godkännande av sin koncentration, som de sedermera avstod från.

Det finns teleoperatörer som gjort försök att utvidga sin verksamhet till accessområdet, och därvid mött
företag som försökt göra detsamma på innehållsområdet. Ett exempel på detta var bildandet av British
Interactive Broadcasting, numera känt som Open, för att tillhandahålla interaktiva tjänster genom an-
vändning av en inkommande signal via satellit och en retursignal via en telekommunikationslinje. Sam-
riskföretaget bildades av BT(telekommunikationstillhandahållaren), BSkyB (innehållsägaren och sänd-
ningsföretaget), Midland Bank och Matsushita. En central funktion för samriskföretaget var att subven-
tionera kostnaden för den nödvändiga avkodaren av satellit-TV, till Internet (begränsad access) och inter-
aktiva tjänster samt att tillhandahålla en plattform för dessa tjänster.

Andra transaktioner inom telesektorn har handlat om en annan fråga, nämligen att företag har avyttrat
verksamhet på en vertikalt angränsande marknad och ersatt den med ett underleverantörsavtal för den
verksamhet som avyttrats. Under 1999 bedömde och godkände kommissionen enligt
koncentrationsförordningen en transaktion där AT&T och IBM förvärvade tillgångar av varandra på
området datanät och företagstjänster till stora bolag. I varje enskilt fall ersatte de två företagen sina
verksamheter med underleverantörsavtal för de verksamheter de sålt till den andra parten. MCI
WorldCom och EDS ingick ett liknande avtal, som dock inte anmäldes till kommissionen.



Underkännande av ett lagstadgat monopol med stöd av artikel 90.3 och artikel 52 i EG-fördraget
(numera artikel 86.3 och artikel 43 i EG-fördraget)

85. I sin dom av den 8 juli 1999 i mål T-266/97 avslog förstainstansrätten den talan som Vlaamse
Televisie Maatschappij NV(VTM) väckt om ogiltigförklaring av kommissionens beslut enligt artiklarna
90 (numera artikel 86) och 52 (numera artikel 43) av den 26 juni 1997 (47) avseende utsändning av TV-
reklam i Flandern.

86. Förstainstansrätten avslog först två grunder där det hävdades att kommissionen åsidosatt rätten
till försvar och principen om rättssäkerhet. I fråga om den första grunden underströk förstainstansrätten
att om ett företag som är den direkta mottagaren av den ifrågasatta statliga åtgärden har rätt att bli hörd
om de anmärkningar som kommissionen lagt fram i det meddelande om invändningar som skickats till
medlemsstaten, innebar det dock inte att kommissionen var tvungen att tillsända det företaget en kopia
av ett eventuellt klagomål som föranlett förfarandet eller de synpunkter som lagts fram av
medlemsstaten som svar på kommissionens anmärkningar. Förstainstansrätten påpekade vidare att
offentliga uttalanden av en ledamot av kommissionen inte kan tillskrivas kommissionen.
Kommissionen fungerar enligt kollegialitetsprincipen, vilket framför allt innebär att besluten fattas
gemensamt.

87. Beträffande den andra grunden ansåg förstainstansrätten att kommissionen inte vid ett och samma
tillfälle behövde undersöka om en nationell regleringsåtgärd var förenlig med alla bestämmelser i
fördraget. Förstainstansrätten bekräftade därefter kommissionens bedömning av de exklusiva
rättigheterna och preciserade att för att artikel 90 (numera artikel 86) och artikel 52 (numera artikel 43)
skall gälla samtidigt räckte det med att konstatera att den ifrågavarande statliga åtgärden utgjorde ett
hinder mot den fria etableringsrätten utan att det var nödvändigt att undersöka om den utgjorde en form
av dold diskriminering med protektionistiska effekter (48).
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Generellt behandlar kommissionen varje ärende från fall till fall när den bedömer dessa typer av
transaktioner på vertikalt angränsande marknader. Vissa grundtankar återkommer dock i
kommissionens synsätt. För det första bör företag som är dominerande på en marknad inte tillåtas
utvidga sin dominerande ställning till angränsande marknader. Ett exempel är dominerande ställning
i fråga om sändningsrättigheter för filmer och sportevenemang som används för uppnå en
dominerande ställning på området betal-TV och digitala interaktiva TV-tjänster. För det andra kan
kommissionen inte godta att ett alltför stort marknadsinflytande koncentreras till ett fåtal aktörer som
kan spela rollen som portvakter på befintliga eller framväxande marknader. Slutligen är det sannolikt
att företag som kontrollerar viktig tillgångsutrustning, exempelvis en avkodare, en elektronisk
programguide (EPG), ett accessnät för telekommunikationer eller en webbläsare (t.ex Netscape
Navigator eller Microsoft Internet Explorer) åläggs att uppfylla stränga villkor för att en transaktion
som anmälts till kommissionen skall godkännas, bland annat för att säkerställa att tillgången till
utrustningen i fråga inte begränsas.

(47) EGT L 244, 6.9.1997. Ärende nr IV/35.760 – VT4/Vlaamse Gemeenschap + VTM.
(48) Tjugosjunde rapporten om konkurrenspolitiken (1997), del II, II. A. 2.



KONK. RAP. 1999

XXIX:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2000) 720 SLUTLIG 45

4. Transporter

4.1 Lufttransporter

Flygplatser

88. Den 10 februari 1999 fattade kommissionen två beslut (49) som gällde rabattsystemet för
landningsavgifter och systemet med olika landningsavgifter enligt avgångsflygplats på portugisiska och
finska flygplatser. Besluten kompletterar kommissionens politik i fråga om konkurrensen på
flygplatserna (50). Efter beslutet om flygplatsen i Frankfurt, som gällde tillträde till marknaden för
marktjänster, och beslutet om flygplatserna i Paris, som gällde flygplatsernas affärsstrategi, är det
kostnaderna för tillträde till flygplatsinfrastrukturerna och särskilt ett icke diskriminerande fastställande
av dessa kostnader som är den aktuella frågan i dagens läge. Denna fråga behandlades i ett första beslut
som gällde flygplatsen i Zaventem (51) och har nu behandlats vidare i dessa två nya beslut som handlar
om olika landningsavgifter enligt avgångsflygplats, antingen in- eller utrikes. Rabatterna för inrikesflyg
uppgår till 50 % respektive 60 % på de portugisiska och finska flygplatserna i skarp motsättning till den
inre marknaden för transporter.

89. Kommissionens praxis i fråga om konkurrens inom flygplatssektorn är numera klar och känd av alla
parter. Övriga flygplatser inom gemenskapen bör införa en avgiftspolicy som är förenlig med 
kommissionens synsätt om de skall kunna undvika kännbara böter i nästa omgång ärenden som 
kommissionen skall behandla på detta område. En skrivelse har skickats ut till alla behöriga myndigheter eller
till förvaltare av flygplatser där det förekommit sådana rabatter eller olika avgifter. I skrivelsen påminns de
om kommissionens synsätt i fråga om denna sektor och uppmanas att ändra sina avgiftssystem.

Partiell förlängning av giltighetstiden för förordning (EEG) nr 1617/93

90. Den 26 maj 1999 antog kommissionen förordning (EG) nr 1083/99 (52) som delvis förlänger
förordning (EEG) nr 1617/93 (53), genom vilken kommissionen har beviljat ett gruppundantag för vissa
grupper av konkurrensbegränsande avtal som omfattar fyra ämnesområden, nämligen gemensam
planering och samordning av flygtidtabeller, gemensam drift av en regelbunden flygförbindelse på en ny
flyglinje eller en flyglinje med lägre beläggning, samråd om tariffer för transport av passagerare och
fördelning av start- och landningstider och utarbetande av flygtidtabeller. Medan förordning (EEG) nr
1617/93 har förlängts i fråga om samråd om tariffer för transport av passagerare och om fördelning av
start- och landningstider på flygplatser till och med den 30 juni, har den inte förlängts i fråga om
gemensam planering och samordning av flygtidtabeller och gemensam drift. Förordningen trädde i kraft
den dag då den offentliggjordes i EGT.

91. Genom den nya förordningen anpassas den rättsliga ram som införts genom förordning (EEG) nr
1617/93 så att den skall motsvara utvecklingen inom lufttransportbranschen. Kommissionens egen under-
sökning samt det omfattande samrådet för att pejla stämningarna inom branschen och i medlemsstaterna gjor-
de det klart att det inte var lämpligt att förlänga förordningen i fråga om avtal om gemensam planering och
samordning av tidtabeller och avtal om gemensam drift. Gemensam planering och gemensamt utarbetande av

(49) EGT L 69, 16.3.1999.
(50) Tjugoåttonde rapporten om konkurrenspolitiken (1998), faktaruta 4.
(51) Tjugofemte rapporten om konkurrenspolitiken (1995), punkt 120.
(52) EGT L 131, 27.5.1999.
(53) EGT L 155, 26.6.1993, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1523/96, EGT L 190, 31.7.1996.



tidtabeller enligt den ursprungliga begränsade definitionen i förordning (EEG) nr 1617/93 verkar ha relativt
liten betydelse. Om sådana avtal ingås, utgör de oftast en del av mer omfattande avtal, såsom alliansavtal och
samarbetsavtal. Sådana breda avtal faller dock utanför artikel 2 i förordning (EEG) nr 1617/93. Det blev ock-
så uppenbart att gemensam drift sällan förekommit och att sådana avtal har liten betydelse för branschen. Där-
för fanns det inte längre något behov av att bevilja gruppundantag för denna typ av transaktioner.

92. Kommissionen ansåg det dock nödvändigt att fortsätta och intensifiera sin undersökning av
samråd om tariffer för passagerartransport och fördelningen av start- och landningstider för att fastställa
om dessa båda kategorier bör beviljas undantag i framtiden. Man beslutade därför att förlänga förordning
(EEG) nr 1617/93 till juni 2001 i fråga om dessa båda kategorier.

Alitalia/KLM

93. Under året godkände kommissionen också en allians mellan Alitalia och KLM. Alliansen var dock så
omfattande att kommissionen ansåg att avtalet omfattades av koncentrationsförordningen, och alliansen
undersöktes som en koncentration. Alliansen godkändes först efter det att parterna gjort omfattande 
åtaganden för att förhindra uppkomsten av en dominerande ställning på marknaden för non-stop-flyg 
mellan Amsterdam och Milano samt mellan Amsterdam och Rom. Åtagandena, som beskrivs i avsnitt II.B.4
i denna rapport, skall ge nya aktörer möjlighet att konkurrera på flyglinjerna Amsterdam–Milano och 
Amsterdam–Rom. De går längre än åtagandena i samband med koncentrationen Sabena/Swissair (54) eller de
korrigerande åtgärder som ålades alliansen Lufthansa /SAS (55). De motsvarar de ”föreslagna korrigerande
åtgärder” som kommissionen offentliggjorde för allianserna BA/AAoch Lufthansa/United/SAS (56).

Virgin/British Airways

94. Kommissionen fastställde sin policy i fråga om provisioner som flygbolagen betalar till
resebyråer i sitt beslut i ärendet Virgin/BA (57). Detta ärende diskuteras i avsnitt I.B i denna rapport.

4.2 Sjötransporter

Linjekonferenser

95. Efter kommissionens beslut i ärendet TACA(Trans-Atlantic Conference Agreement) den 16 septem-
ber 1998 (58) var det flera rederier som utträdde ur TACA. De resterande åtta medlemmarna anmälde i 
början av 1999 ett ändrat avtal (det reviderade TACA). Den 6 maj 1999 offentliggjorde kommissionen, i 
enlighet med de konkurrensförfaranden som gäller inom transportsektorn (59), en sammanfattning av anmälan
om det reviderade TACA-avtalet (60). Inom en tidsfrist på 90 dagar efter dagen för ett sådant offentliggörande
kan kommissionen lägga fram allvarliga betänkligheter och fortsätta sin undersökning av ärendet.
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(54) EGT C 200, 4.8.1995.
(55) EGT L 54, 5.3.1996.
(56) EGT C 239, 30.7.1998.
(57) EGT L 30, 4.2.2000.
(58) Kommissionens beslut av den 16 september 1998, TACA, EGT L 95, 9.4.1999, s. 1. Konkurrensrapporten för

1998, punkterna 105–109.
(59) För sjötransporter: rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av artiklarna

85 och 86 (numera artiklarna 81 och 82) i EG-fördraget på sjötransporter, EGT L 378, 31.12.1986, s. 4.
För inlandstransporter: rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av
konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar, EGT L 175, 23.7.1968, s. 1
(specialutgåva 1968 I, s. 302).

(60) EGT C 125, 6.5.1999, s. 6.



96. Kommissionen underrättade parterna inom nittiodagarsfristen om att den hyste allvarliga tvivel
om huruvida det reviderade TACA kunde godkännas i sin nuvarande form i fråga om
sjötransportaspekterna. Kommissionens undersökning var inriktad på huruvida parternas avtal (särskilt i
fråga om informationsutbyte) skulle kunna skada konkurrensen mellan parterna när de förhandlar och
avtalar om individuella servicekontrakt med avlastare.

97. I fråga om inlandstransporter innehåller det reviderade TACA inte längre några bestämmelser om
prisöverenskommelser för landtransporter. Parterna har i stället kommit överens om att de skulle kunna 
införa en regel om att fraktsatserna inte får understiga kostnaderna. Enligt en sådan regel skulle varje 
rederi, när det tillhandahåller sjötransporter enligt konferenstariffen, komma överens om att inte ta ut ett
pris som understiger de ”havda kostnader” det åsamkats vid tillhandahållande av tjänster i samband med 
inlandstransporter inom EES i kombination med dessa sjötransporter. Kommissionen gjorde inga 
allvarliga invändningar inom nittiodagarsperioden mot regeln om att fraktsatserna inte får understiga 
kostnaderna, vilket innebär att regeln beviljas undantag för en treårsperiod (61). Kommissionen godtog i
detta fall att möjligheten att införa en sådan regel var avsedd att undvika risken för att fastställandet av 
fraktsatser som understiger kostnaderna under landtransportdelen skulle undergräva den stabilitet som
medförts av den konferenstariff för sjötransporter som tillåts enligt gruppundantaget för linjekonferenser (62).

98. Alla stora konferenser som trafikerar Europa har nu frångått prisöverenskommelser för
inlandstransporter. Rederier fortsätter dock att överklaga kommissionens beslut om att förbjuda
prisöverenskommelser om inlandstransporter till förstainstansrätten. Rederier har också lämnat in
överklaganden till förstainstansrätten angående kommissionens godkännande av regeln om att
fraktsatserna inte får understiga kostnaderna.

Avtal om kapacitetsstyrning

99. Den 30 april 1999 antog kommissionen ett beslut om att förbjuda ett program för
kapacitetsstyrning mellan konferensmedlemmar och icke-konferensmedlemmar, dvs. EATA-avtalet
(Europe Asia Trades Agreement) (63), som fungerar i förening med direkta prisöverenskommelser. Syftet
med EATA var att höja priserna genom att upprätta ett program för kapacitetsstyrning som gäller
reguljära sjötransporttjänster för containerfrakter från Nordeuropa till Fjärran Östern. Ett program för
kapacitetsstyrning är ett avtal enligt vilket parterna kommer överens om att inte utnyttja en del av
lastutrymmet på sina fartyg för transport av gods på en viss trad. Den andel som sätts åt sidan är en del
av det prognostiserade utbudsöverskottet i förhållande till efterfrågan. Under 1994 förbjöd
kommissionen ett liknande avtal för de transatlantiska linjerna, dvs. TAA-avtalet (Trans-Atlantic
Agreement) (64). I fallet EATA sattes upp till 17 % av kapaciteten för vissa fartyg åt sidan. I samtliga
fall vara det endast utbudet på kapacitet i östlig riktning som begränsades, vilket ledde till att exportörer
inom gemenskapen drabbades av de värsta konkurrensbegränsande effekterna av EATA.

100. Genom EATA-beslutet bekräftades det att ett individuellt undantag för ett avtal om att inte
utnyttja kapacitet inte är möjligt om det som i TAA-ärendet är ett verktyg för att upprätthålla en alltför
stor kapacitet och höja fraktavgifterna på ett konstgjort sätt. Reglering av kapaciteten kan medföra
fördelar endast om man verkligen tar ur bruk ineffektiv eller gammalmodig fraktkapacitet för att
åstadkomma lägre kostnader och därmed lägre priser för avlastarna.
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(61) IP/99/620; Competition Policy Newsletter, nr 3, oktober 1999, s. 24.
(62) Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 4056/86.
(63) Kommissionens beslut av den 30 april 1999, Europe Asia Trades Agreement, EGT L 193, 26.7.1999; IP/99/313.
(64) Kommissionens beslut av den 19 oktober 1994, Trans-Atlantic Agreement, EGT L 376, 31.12.1994.



Konsortier

101. Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 (65) innehåller ett gruppundantag för 
linjerederikonsortier. Gruppundantaget löper ut i april 2000. Som ett första steg för att förbereda 
gruppundantagets upphörande utarbetade generaldirektoratet för konkurrens en rapport om kommissionens
förordning (EG) nr 870/95 (66). Rapporten skickades ut till branschorganisationerna för att dessa skulle
lägga fram sina synpunkter. Kommissionen tog hänsyn till synpunkterna när den utarbetade ett utkast till en
ny förordning. Tillämpningen av förordningen har fungerat väl i praktiken och orsakerna till att den 
ursprungligen antogs gäller fortfarande. Kommissionen offentliggjorde därför ett utkast till en ny 
gruppundantagsförordning, som till stor del är en kopia av förordning (EG) nr 870/95 (67).

102. Den viktigaste ändring som gjorts i det preliminära utkastet till förordning jämfört med förordning
(EG) nr 870/95 är att tröskelvärdena för andelar av trafiken (dvs. konsortiets andel av trafiken mellan
de hamnar det faktiskt trafikerar) ersätts av tröskelvärden för marknadsandelar. Marknadsandelarna är
den gängse indikator på marknadsinflytande som används inom konkurrenslagstiftningen. Kriteriet om
andel av trafiken togs in i den gällande förordningen eftersom rederierna hade ansett att
marknadsandelarna skulle bli svåra att beräkna. Erfarenheterna har dock visat att rederierna kan
tillhandahålla marknadsandelar.

5. Försäkringssektorn

P&I Insurance

103. P&I Clubs är ömsesidiga försäkringsgivare utan vinstintresse som erbjuder fartygsägare
försäkringsskydd för deras kontraktsenliga ansvar och tredjemansansvar: om besättningsmedlemmar
eller passagerare skadas eller dör, om gods går förlorat, om fartyg skadas vid sammanstötningar, om
tredjepartsegendom skadas (hamnutrustning), om det uppstår skador på miljön osv. De flesta P&I-
klubbar är medlemmar i P&I-klubbarnas internationella grupp (IG) och tillsammans försäkrar de 90 %
av världens fartygstonnage.

104. År 1995 begärde IG en förlängning av det undantag som ursprungligen hade beviljats 1985 (68)
för en tioårsperiod. Förlängningen beviljades 1999 (69).

105. Medlemmarna i IG samarbetar inom ramen för ett avtal om delning av ersättningsanspråk, som
beskrivs i detalj i ett hundraårigt poolingavtal och, sedan början av 1980-talet, det internationella
gruppavtalet – International Group Agreement (IGA). Enligt poolingavtalet skall medlemmarna i IG dela
varandras anspråk om dessa överstiger 5 miljoner US-dollar. I intervallet 5–30 miljoner US-dollar skall
varje klubb lämna ett bidrag som i stort sett baserar sig på antalet anspråk som ställs på den, det tonnage
den erbjuder försäkringsskydd och de bidrag (dvs. premieintäkter från fartygsägare) den samlar in totalt.
Över tröskelvärdet 30 miljoner US-dollar köper klubbarna tillsammans återförsäkringar av kommersiella
försäkringsgivare, för närvarande upp till 2 miljarder US-dollar. Slutligen delar klubbarna alla anspråk
som överstiger 2 miljarder US-dollar upp till en övre gräns (s.k. överspill).
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(65) EGT L 89, 21.4.1995.
(66) Arbetsdokument från GD IV, 28.1.999 (http://europa.eu.int/ comm/dg04/entente/other.htm).
(67) EGT C 379, 31.12.1999, s. 13.
(68) Beslut av den 16 december 1985, EGT L 376, 31.12.1985.
(69) Beslut av den 12 april 1999, EGT L 125, 19.5.1999.



106. I IGA fastställs i huvudsak ett antal regler som gäller de förfaranden som skall iakttas av
klubbarna när en fartygsägare vill byta klubb. En fartygsägare som försäkrats av en klubb som är medlem
i IG kan erbjudas en lägre taxa av en annan klubb endast i två fall: antingen skall den nya klubben kunna
visa för en expertkommitté att den innehavande klubbens taxa är orimligt hög eller så skall den
innehavande klubben kunna visa för expertkommittén att den nya klubbens taxa är orimligt låg.

107. När IG ansökte om förlängning av det undantag som beviljades 1995, gjorde Greek Shipping Co-
operation Committee (GSCC), en organisation som företräder grekiska fartygsägare, kommissionen
uppmärksam på den klausul i poolingavtalet som vid den tidpunkten tvingade alla klubbar att erbjuda ett
högsta försäkringsskydd på 18 miljarder US-dollar (den högsta nivån för ”överspillsanspråk”).
Kommissionen ansåg att klausulen allvarligt begränsade konkurrensen eftersom den hindrade
fartygsägare från att förhandla sig fram till det försäkringsskydd de faktiskt vill ha, med beaktande av
den typ av risk deras fartygsflotta utgör.

108. I samband med det administrativa förfarandet sänkte IG det högsta försäkringsskyddet från 18
miljarder US-dollar till 4,25 miljarder US-dollar. Kommissionen ansåg att avtalen om delning av
ersättningsanspråk inte är konkurrensbegränsande på den nivån eftersom de deltagande klubbarna inte
ensamma kunde erbjuda samma försäkringsskydd.

109. De bestämmelser i IGA som gäller de anbudsförfaranden som klubbarna måste iaktta är däremot
konkurrenshämmande på det sätt som avses i artikel 81.1. IG har dock ändrat sina regler så att avgifter
för klubbens administrativa kostnader (dvs. kostnader för behandling av anspråk på
försäkringsersättningar, arvoden till förvaltare av klubbar osv.) numera faller utanför offertförfarandena.
Dessutom har IG kompletterat IGA med bestämmelser som skall göra dessa administrativa kostnader
överskådligare för fartygsägare. Därför uppfyllde dessa regler villkoren för ett undantag, och de åtnjuter
nu ett undantag enligt artikel 81.3 under en tioårsperiod.

110. Vad beträffar artikel 82 ansåg kommissionen att P&I-klubbarna kollektivt hade en dominerande
ställning på världsmarknaden för tillhandahållande av P&I-försäkringsskydd. Kommissionen fann dock
att varken klausulen om ett lägsta gemensamt försäkringsskydd (som GSCC haft invändningar mot)
eller klausulerna om de villkor på vilka enskilda klubbar kan erbjuda tredje parter återförsäkringsskydd
utgör ett missbruk av den ifrågavarande dominerande ställningen.

111. Slutligen konstaterar kommissionen i sitt beslut att den kommer att ingripa för att återkalla undan-
taget endast om ”medlemmarna i IG tillsammans innehar en marknadsandel som är större än två gånger den
minimivolym som är ekonomiskt nödvändig för att tillhandahålla en täckningsnivå som man vid en viss 
tidpunkt kommer överens om inom IG”. Detta avspeglar det faktum att det försäkringsskydd som erbjuds
av IG för närvarande kräver att medlemmarna i IG skall ha en marknadsandel på mer än 50 %. Om detta 
inte längre är fallet har grunden för beslutet förändrats, och undantaget behöver i så fall omprövas.

Rapport om hur gruppundantaget fungerat inom försäkringssektorn

112. Kommissionen antog den 12 maj 1999 en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur rådets 
förordning (EEG) nr 1534/91 (70) och kommissionens förordning (EEG) nr 3932/92 (71) fungerat när det
gäller tillämpningen av artikel 81.1 i fördraget på vissa typer av avtal inom försäkringssektorn (72). I 
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(70) EGT L 143, 7.6.1991.
(71) EGT L 398, 31.12.1992.
(72) KOM(1999) 192 slutlig. Texten finns på Internet: (http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/other.htm#

dgiv_pdf_ins_rep1999).



rapporten beskrivs i huvudsak hur kommissionen har tillämpat undantagssystemet under de senaste sex åren.
Rapporten innehåller inga förslag till ändringar eftersom det nuvarande undantaget kommer att gälla i 
ytterligare fyra år, men den innehåller en del framåtblickande idéer som kommissionen vill att berörda 
parter, nationella tillsyns- och konkurrensmyndigheter samt nationella domstolar skall lämna synpunkter på.

113. I likhet med övriga gruppundantagsförordningar har denna gruppundantagsförordning för
försäkringssektorn gett kommissionen en möjlighet att minska antalet enskilda ärenden den måste
undersöka. Kommissionen har dock fortfarande varit tvungen att dels bedöma ett tämligen stort antal
enskilda ärenden, antingen på grund av anmälningar från operatörer som är medvetna om att de inte
uppfyller villkoren i förordningen eller är osäkra på förordningens räckvidd eller på grund av klagomål.
Dessutom har det framgått att vissa bestämmelser i förordningen skulle kunna tolkas på olika sätt, att
andra utan tvivel skulle behöva undersökas på nytt med avseende på innehållet och att en del av syftena
med förordningen inte uppnåtts.

114. Rent praktiskt förblir det mest komplicerat att mot bakgrund av bestämmelserna i förordningen
bedöma pooler för gemensam täckning av vissa typer av risker (avdelning IV) (73). I rapporten skisseras
hur kommissionens synsätt har utvecklats när den utfört det nödvändiga arbetet med att bygga ut de
regler som föreskrivs i förordningen. Kommissionens synsätt i ett antal ärenden den behandlat
nyligen (74) har i huvudsak kännetecknats av att en pool som är nödvändig för att uppnå en minimistorlek
för att säkerställa täckningen av de ifrågavarande riskerna numera anses falla utanför artikel 81.1. På
procedurplanet undersöker kommissionen först huruvida poolen eller dess medlemmar har
marknadsandelar som är mindre än de tröskelvärden som föreskrivs i gruppundantagsförordningen. Om
så är fallet och om övriga villkor i förordningen uppfylls, omfattas poolen automatiskt av undantaget.
Om tröskelvärdena överskrids kontrollerar kommissionen om poolen faktiskt är nödvändig för att uppnå
den minimistorlek som behövs för att täcka de ifrågavarande riskerna. Om så är fallet föreligger det ingen
konkurrensbegränsning, och därmed är artikel 81.1 inte tillämplig, oavsett vilka marknadsandelar de
berörda parterna har (75). Slutligen, om poolen inte är nödvändig för att uppnå minimistorleken, kan den
falla utanför artikel 81.1, förutsatt att medlemmarna har full frihet i formellt och faktiskt hänseende att
avgöra om riskerna i fråga skall tas in i poolen.

115. Kommissionens erfarenheter på de andra områdena visar också att även om de ekonomiska och
juridiska principerna är tämligen klara, är de tekniska och ekonomiska parametrarna ofta svåra att
bedöma konkret och de kräver bedömningar som kommissionen inte alltid har expertis att utföra. Vid
den statistiska sammanställningen av uppgifter för att beräkna riskpremier (Avdelning II) ligger
svårigheten i att fastställa minimimängden uppgifter som skall sammanställas. I rapporten tillkännager
kommissionen därför sin avsikt att framför allt bedöma vilka konkreta effekter de aktuella avtalen har
på de enskilda försäkringsgivarnas beteende när de fastställer sina egna riskpremier eller bruttopremier.

116. Vad resten beträffar har erfarenheterna visat att det finns vissa problem med tolkningen av krav
som är förknippade med undantag för standardvillkoren för försäkringar (Avdelning III), som skulle
kunna få kommissionen att överväga vissa ändringar av den gällande texten när den väl har fått in
fullständigare synpunkter från de berörda parterna. I rapporten väcks också frågan om man skall fortsätta
godkänna en ”svart lista”, som för närvarande beviljas undantag, om försäkringsgivaren uttryckligen
tillkännager att de inte är bindande.
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(73) Se ovan.
(74) Se tjugoåttonde rapporten om konkurrenspolitiken (1998), punkterna 111–119.
(75) Om poolen är nödvändig för vissa medlemmar men inte för andra, är synsättet pragmatiskt. Den ”minsta” pool

som är nödvändig för att de medlemmar som inte på egen hand har den storlek som behövs för att täcka risken i
fråga skall kunna göra det, anses inte vara konkurrensbegränsande.



117. Avtalen om säkerhetsanordningar (Avdelning V) verkar i stor utsträckning ha dominerats av natio-
nella avtal, medan avtal på europeisk nivå, som uttryckligen anges i förordningen, är relativt begränsade och
arbetet med en harmonisering på gemenskapsnivå för det mesta har varit fruktlöst. Det medför hinder för den
fria rörligheten för varorna i fråga och för montörers frihet att tillhandahålla tjänster.

118. I rapporten anges att kommissionen inte på det här stadiet planerar att utsträcka systemet med
gruppundantag till två avtalstyper som för närvarande inte omfattas av gruppundantag (skadereglering
och register över förhöjda risker) trots att de nämns i förordningen. Orsaken är att kommissionen inte
hunnit få tillräckliga erfarenheter när det gäller skadereglering (kommissionen har mottagit ett enda
klagomål, som sedermera återkallades, mot ett sådant avtal) och den art registren över förhöjda risker är
(som i princip inte omfattas av artikel 81).

6. Energi

119. Avregleringen av el- och gasbranscherna har framskridit ytterligare 1999. Eldirektivet har
genomförts på nationell nivå i flertalet medlemsstater, medan gasdirektivet fortfarande håller på att
införlivas i den nationella lagstiftningen. Avregleringen kommer att leda till att el och gas blir som vilka
produkter som helst som leverantörerna konkurrerar om att få sälja. Därför är de allmänna principerna i
konkurrenslagstiftningen numera, med vissa begränsningar, tillämpliga på el på samma sätt som på
övriga produktmarknader. Detsamma kommer snart att gälla gasmarknaderna.

Elsektorn

120. Tio av de tolv medlemsstater som var skyldiga att genomföra eldirektivet 1999 gjorde det i
praktiken. Tre medlemsstater hade beviljats undantag (Belgien och Irland till 2000, Grekland till 2001).
Två medlemsstater (Frankrike och Luxemburg) fullgjorde inte sina skyldigheter. Kommissionen
beslutade därför att inleda förfaranden enligt artikel 226 i EG-fördraget mot dessa två medlemsstater.

121. Av de medlemsstater som införlivade direktivet i sin nationella lagstiftning valde flertalet de
konkurrensfrämjande alternativen i direktivet med avseende på elproduktion, tillträde till nätverk och
särredovisning. Alla medlemsstater utom en valde godkännandeförfarandet i stället för anbudsförfarandet
för nya kraftverk. Dessutom valde en majoritet (13 av 15 medlemsstater) reglerat nättillträde för tredje
part (TPA) i stället för förhandlat nättillträde för tredje part eller ensamköparalternativet för att avgöra
tillträde till nätet. För det tredje beslutade de flesta medlemsstaterna att juridiskt skilja den
systemansvarige eller de systemansvariga för överföringssystemet (TSO) från den vertikalt integrerade
elleveransverksamheten. De gick således längre än direktivet, som endast krävde att redovisningen och
förvaltningen av elöverföringsverksamhet skall hållas isär samt att det skapas kinesiska murar mot
informationsflöden mellan nätet och leveransverksamheten.

122. Många medlemsstater öppnade sina marknader mer än vad som krävdes i direktivet. I stället för
minimikravet på 26,5 % åtog sig länder som Förenade kungariket, Tyskland, Sverige och Finland att
öppna marknaden till 100 %. Andra länder öppnade marknaden till 90 % (Danmark), 33 %
(Nederländerna, Spanien) eller 30 % (Italien) av sina krav. Följden är att mer än 60 % av den totala
efterfrågan på el inom EU avreglerades 1999. Det bör kunna frigöra ett tillräckligt antal elkonsumenter
som kan välja och vraka mellan olika leverantörer och sporra till konkurrens mellan dessa, särskilt med
beaktande av att unionens största elkonsumenter hör till de s.k. berättigade kunderna (76).
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123. I fråga om tillämpningen av konkurrenslagstiftningen behandlade kommissionen under 1999 i
huvudsak nätfrågor, samarbeten och samriskföretag mellan leverantörer samt icke-återvinningsbara
kostnader. Tillämpningen av reglerna om konkurrensbegränsande avtal var inriktad på frågor och
ärenden som gällde handel över gränserna för att främja uppkomsten av handel mellan medlemsstaterna.
I ett ärende som gällde ett samriskföretag (77) beaktade kommissionen i sin konkurrensbedömning att en
medlemsstat hade dröjt med att öppna sin marknad för konkurrenter. Parterna var tvungna att lova att
samriskföretaget inte skall inleda sin verksamhet i medlemsstaten förrän denna har fullgjort sina
skyldigheter enligt eldirektivet.

124. Eftersom många medlemsstater avser att bevilja ekonomiskt stöd till elföretag för att kompensera
för investeringar som inte längre kan tjänas in eller åtaganden som inte längre kan fullgöras på grund av
att konkurrens har införts, har kommissionen beslutat att utarbeta riktlinjer för behandling av sådana
icke-återvinningsbara kostnader enligt reglerna för statligt stöd. Kommissionen diskuterade ett utkast till
riktlinjer med medlemsstaterna under ett multilateralt möte i juni 1999 och väntar sig kunna anta slutliga
riktlinjer under det första halvåret 2000.

125. De flesta medlemsstaterna valde att inrätta en oberoende tillsynsmyndighet som skall övervaka
elbranschen och i synnerhet det reglerade nättillträdet för tredje part. Kommissionen samarbetar nära
med dessa nyinrättade myndigheter och den har skapat ett europeiskt regleringsforum, som höll sitt
konstituerande möte i Florens (den s.k. Florensprocessen) (78). I Florensprocessen deltar företrädare för
alla medlemsstater, systemansvariga för överföringssystemen och elproducenter. Kommissionen strävar
efter att nå samförstånd om åtgärder för att harmonisera de nationella bestämmelserna i syfte att
förverkliga den inre elmarknaden. Under 1999 behandlade forumet främst frågan om tariffer för
elöverföring över gränserna samt överbelastning av nätet (79).

126. Enligt EG-domstolens rättspraxis (80) är nationella tillsynsmyndigheter skyldiga att inte godkänna
förfaranden eller avtal som strider mot gemenskapens konkurrenslagstiftning. Detta bidrar till skapandet av
den inre elmarknaden genom att man skapar en minimistandard för konkurrens på lika villkor inom hela EU.

Gassektorn

127. Gasdirektivet antogs 1998. Det skall införlivas i den nationella lagstiftningen senast i augusti 2000.
Kommissionen väntar sig att alla medlemsstater skall klara tidsfristen och att det successiva öppnandet av
gasmarknaden kommer att börja därefter. Undantag från direktiven är begränsade, och kan endast beviljas
medlemsstater som uppfyller vissa villkor, t.ex. framväxande gasmarknader i Grekland och Portugal.

128. De grundläggande principer som styr avregleringen av elmarknaden gäller också gasmarknaden,
nämligen principen om nättillträde för tredje part, principen om särredovisning och principen om
”berättigade kunder”. Dessa principer kan möjliggöra ett successivt öppnande av marknaden, även om
nästan alla medlemsstater väntas gå in för ett snabbare öppnande än det som krävs. Gasbranschen kan
väntas ha nytta av de erfarenheter som gjordes när elmarknaden avreglerades. I det avseendet kommer
regleringsforumet för gasbranschen att spela en viktig roll, med Florensprocessen för avreglering av
elbranschen som förebild.
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(79) Se kommissionens andra rapport till rådet och Europaparlamentet av den 16 april 1999 om harmoniseringskrav,
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(80) Rec. 1989, s. 851, punkt 48 – Ahmed Saeed.



129. I fråga om tillämpningen av konkurrenslagstiftningen behandlade kommissionen främst ärenden
som gällde nättillträde för tredje part (före avregleringen), fördelning av begränsad gasledningskapacitet
och avskärmningseffekter på grund av långfristiga avtal. Förfarandena pågår fortfarande.

130. En annan viktig aspekt som gäller avregleringen av gasbranschen är kopplingen mellan el- och
gasmarknaden. Gas betraktas för närvarande som det bränsle som föredras för nya kraftverk och
kraftvärmeverk. Därför är tillgången till gas viktig för nya aktörer på elmarknaden.

7. Banker/finansiella tjänster

EG-domstolens domar avseende nederländska pensionsfonder för kompletterande pensioner

131. Den 21 september 1999 avkunnade EG-domstolen dom i ett antal ärenden enligt artikel 234
avseende nederländska pensionsfonder för kompletterande pensioner (81). Anslutningen till sådana
fonder har gjorts obligatorisk för de ifrågavarande sektorerna på de berörda arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationernas begäran. En del av de företag som är verksamma i branschen hade dock
vägrat betala in sina bidrag eftersom de inte ville ansluta sig och åberopat gemenskapens
konkurrensregler. EG-domstolen ombads avgöra om artikel 81 är tillämplig på kollektiva avtal mellan
arbetstagare och ledning, om artiklarna 81 och 82 är tillämpliga på nederländska pensionsfonder för
kompletterande pensioner samt om den ensamrätt som beviljats sådana fonder är förenliga med artiklarna
82 och 86.

132. Domstolen ansåg att avtal som arbetstagare och ledning ingått inom ramen för kollektiva förhand-
lingar för att förbättra arbetsförhållanden och sysselsättning är av ett sådant slag och har ett sådant syfte att
de inte omfattas av artikel 81. Den menade att syftet med gemenskapen enligt fördraget inte endast är att sä-
kerställa konkurrensen utan också att slå vakt om en fungerande socialpolitik. Enligt domstolen skulle upp-
nåendet av de socialpolitiska syftena med sådana avtal allvarligt kunna hindras om arbetsmarknadens parter
tvingas följa artikel 81 när de tillsammans försöker förbättra arbetsförhållandena.

133. Domstolen ansåg också att nederländska tjänstepensionsfonder är ”företag” enligt konkurrensbe-
stämmelserna i fördraget. Pensionsfonden fastställer själv nivån på premier och ersättningar och utövar sin
verksamhet enligt kapitaliseringsprincipen. Nivån på ersättningarna är beroende av avkastningen på fon-
dens investeringar, och i det avseendet övervakas fonden av en tillsynsmyndighet på försäkringsområdet, på
samma sätt som försäkringsgivare. Det innebär att fonden utövar en ekonomisk verksamhet och att den kon-
kurrerar med försäkringsgivare.

134. Domstolen menade vidare att det faktum att fonden inte har något vinstsyfte och att den har vissa
solidaritetsinslag (det förekommer t.ex. inget urval på medicinska grunder och bidragen motsvarar inte
risken) under dessa omständigheter var otillräckliga för att dra slutsatsen att fonden inte är ett företag.
Domstolen tillade att de sistnämnda aspekterna mycket väl kan göra fonden mindre konkurrenspräglad
än försäkringsgivare, men faktum kvarstår likafullt att dess verksamhet är av ekonomisk art. Dessa
omständigheter kan dock motivera att en sådan fond beviljas ensamrätt.
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(81) Mål C-67/96, Albany International B.V. mot Stichting Bedrijfsfonds Textielindustrie, och de förenade målen C-
115/97, C-116/97 och C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds voor
de handel in bouw materialen och mål C-219/97 Maatschappij Drijvende Bokken mot Stichting Pensioenfonds
voor de Vervoer- en Havenbedrijven.



135. Domstolen fann också att Nederländerna inte överträdde artiklarna 82 och 86 i fördraget, när
dessa tolkas tillsammans, genom att föreskriva om obligatorisk anslutning till en särskild
tjänstepensionsfond och bevilja pensionsfonden ensamrätt att förvalta de inbetalda bidragen. Domstolen
ansåg att de offentliga myndigheternas beslut att göra anslutningen obligatorisk ovillkorligen innebär att
fonden bör anses ha sådan ensamrätt som avses i artikel 86.1. Eftersom fonden har ett lagligt monopol
på en väsentlig del av den gemensamma marknaden har den också en dominerande ställning. I de
aktuella ärendena skulle en del företag vilja erbjuda sina anställda ett bättre pensionsarrangemang och
av effektivitetsskäl gärna ha alla sina pensionsarrangemang hos en och samma försäkringsgivare. De är
dock förhindrade från att göra detta eftersom de är skyldiga att ta ut en pension genom
tjänstepensionsfonden. Den konkurrensbegränsning detta leder till är en direkt följd av ensamrätten.

136. Domstolen fann därför att det var nödvändigt att undersöka om ensamrätten kan motiveras med
stöd av artikel 86.2. Den ansåg att pensionsarrangemanget fyller en viktig social funktion i
Nederländerna på grund av att den lagstadgade pensionen är så låg. Ensamrätten är nödvändig, eftersom
det mycket väl kan hända att fonden utan den inte kan fullgöra sina uppgifter av allmänt ekonomiskt
intresse på godtagbara ekonomiska villkor, och dess ekonomiska jämvikt kan äventyras. Domstolen
hänvisade uttryckligen till risken för att fonden förlorar ”lågriskerna” så att endast ”högriskerna” återstår,
vilket ökar pensionskostnaderna för arbetstagarna, som fonden inte längre skulle kunna erbjuda
pensioner till en rimlig kostnad. Denna risk hotar särskilt fonder av den typ de aktuella ärendena handlar
om, där solidaritetsnivån är hög.

137. Domstolen fann därför att det är berättigat att bevilja ensamrätt i sådana fall, eftersom det annars
inte vore möjligt för pensionsfonderna att på ekonomiskt godtagbara villkor sköta den särskilda sociala
uppgift av allmänt ekonomiskt intresse som anförtrotts dem. Det hindrar dock inte kommissionen från
att kontrollera hur de ifrågavarande pensionsfonderna utövar sin ensamrätt enligt artiklarna 81 och 82.

8. Fria yrken

138. Kommissionen håller på att utveckla sin praxis när det gäller tillämpningen av konkurrensreglerna på
fria yrken. Inom flera fria yrken har tillhandahållandet av tjänster fortfarande en nationell eller rentav lokal
prägel, och villkoret om att handeln inom gemenskapen väsentligt skall påverkas för att konkurrensreglerna
i EG-fördraget skall vara tillämpliga uppfylls därför inte i de flesta ärenden kommissionen behandlat.
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Faktaruta 5: Fria yrken

Konkurrenspolitiken inom denna sektor har framför allt två syften: för det första att få konkurrensbe-
gränsande förfaranden att upphöra och för det andra att främja samarbetsformer som underlättar tillträdet
till andra geografiska marknader, vilket ger utövare av fria yrken möjlighet att utöva sin verksamhet på
gemenskapsnivå eller internationell nivå. Kommissionens åtgärder gäller i första hand ärenden som inn-
nebär en gemenskapsdimension i det avseendet att de gäller regler för ett och samma fria yrke i alla eller
åtminstone flera medlemsstater eller, om det rör sig om utövare av ett yrke i en enda medlemsstat, som
gäller ett konkurrensbegränsande förfarande som har en väsentlig inverkan i flera medlemsstater.

Kommissionen strävar efter att småningom dra upp en gränslinje mellan å ena sidan rent etiska regler som
inte omfattas av konkurrensreglerna och å andra sidan regler eller förfaranden som har syften eller effek-
ter som strider mot artikel 81 i fördraget. Syftet att främja konkurrensen inom de fria yrkena har därför i
varje enskilt fall bringats i samklang med målet att upprätthålla rent etiska regler för varje särskilt yrke.
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Kommissionen har hittills offentliggjort tre beslut om tillämpning av artikel 81 på förfaranden som till-
ämpats av en yrkesorganisation (CNSD, COAPI och IMA) (1). I de första två besluten fann kommissio-
nen att kollektivt fastställande av priser var oförenligt med den gemensamma marknaden, oavsett natio-
nell lagstiftning. Det beslut som gällde CNSD överklagades hos förstainstansrätten (2), som ännu inte har
uttalat sig. Kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Italien med anledning av den italien-
ska lagstiftning som reglerar tullklareraryrket, om vilket EG-domstolen avkunnade en dom den 18 juni
1998 (3). Det tredje beslutet gäller uppförandekodexen för Institutet för europeiska ombud vid Europe-
iska patentverket, närmare bestämt begränsningarna i fråga om reklam och tillhandahållande av icke
efterfrågade tjänster. Genom beslutet beviljas ett icke-ingripandebesked för de regler som är nödvändiga
särskilt för att säkerställa tystnadsplikt och objektivitet eller för att undvika intressekonflikter och vilse-
ledande reklam. Däremot ansågs det att de bestämmelser som förbjuder medlemmar att göra jämförande
reklam enligt villkor i direktiv 97/55/EG (4) och att aktivt tillhandahålla gamla kunder till andra ombud
sina tjänster betraktas som konkurrensbegränsningar som utgör en överträdelse av artikel 81.1 i fördra-
get. Dessa begränsningar har beviljats undantag för en kort tid. Institutet för europeiska ombud överkla-
gade beslutet hos förstainstansrätten (5) för att den ville att den del av beslutet som gällde undantaget
skulle ogiltigförklaras.

De ovannämnda målen har redan gjort det möjligt att klargöra de väsentliga principerna för
tillämpning av konkurrensreglerna inom detta område, nämligen:

(1) Utövare av fria yrken är i princip företag som avses i artikel 81 i fördraget om de utövar sitt yrke som
egna företagare, medan deras yrkesorganisationer (fackorganisationer), som samlar alla utövare av
yrket i fråga, beroende på omständigheterna kan betraktas som företagssammanslutningar.

(2) Om en yrkesorganisation ägnar sig åt gemensamt fastställande av priser och vissa förbud mot
reklam, kan det utgöra en konkurrensbegränsning enligt artikel 81.1 i fördraget.

(3) De regler som i fråga om varje enskilt yrke är nödvändiga för att säkerställa objektivitet, kompetens,
oberoende och ansvarskänsla hos utövare av fria yrken eller för att undvika intressekonflikter och vil-
seledande reklam anses inte konkurrensbegränsande på det sätt som avses i artikel 81.1 i fördraget.

(4) Den rättsliga ram inom vilken avtal ingås och den rättsliga kvalificeringen av denna ram enligt de oli-
ka nationella lagstiftningarna är irrelevant för tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler.
EG-domstolen har för övrigt bekräftat denna princip vid flera tillfällen (6).

(5) Även om en medlemsstat kan överträda reglerna i fördraget när den bemyndigar en yrkesorganisation
att fastställa de priser som organisationens medlemmar skall tillämpa, undantas organisationens ut-
nyttjande av dessa befogenheter inte från förbudet enligt artikel 81 i fördraget (7).

(1) Kommissionens beslut av den 30 juni 1993, CNSD (EGT L 203, 13.8.1993), kommissionens beslut av den 30
januari 1995, COAPI (EGT L 122, 2.6.1995) och kommissionens beslut av den 7 april 1999, IMA (EGT L
106, 23.4.1999).

(2) Mål T-513/93, CNSD mot kommissionen.
(3) Mål C-35/96, kommissionen mot Italien, REG 1998, s. I-3851.
(4) EGT L 290, 23.10.1997.
(5) Mål T-144/99, IMA mot kommissionen.
(6) Bland annat de förenade målen 43/82 och 63/82, VBVB/VBBB, Rec. 1984, s. 19, mål 123/83, BNIC/Clair,

Rec. 1985, s. 391 och ovan nämnda mål C-35/96.
(7) Kommissionens beslut av den 30 januari 1995, EGT L 122, 2.6.1995, s. 37.
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9. Idrott

Preliminära riktlinjer om tillämpning av konkurrensreglerna

139. Kommissionens rapport till rådet om idrott (82) innehåller preliminära riktlinjer om tillämpning
av konkurrensreglerna på idrottsområdet. I rapporten understryks för det första idrottens sociala och
kulturella funktion samt idrottens ökande ekonomiska betydelse. Idrotten omfattar två dimensioner, dels
den sociala, fostrande, kulturella och integrerande dimensionen, som bör bibehållas, dels den
ekonomiska dimensionen, som härrör från affärsverksamhet. Den första dimensionen omfattas i princip
inte av fördragets konkurrensregler. Den andra dimensionen omfattas däremot av konkurrensreglerna,
dock med beaktande av sektorns särdrag – klubbars ömsesidiga beroende av varandra, respekt för
principen om lika möjligheter, osäkerhet om resultaten samt de sociokulturella målen med
idrottsverksamhet.

140. I rapporten dras de preliminära slutsatserna om tillämpningen av konkurrensreglerna på
idrottssektorn och ges exempel på metoder som tillämpas av idrottsorganisationer. Metoderna indelas i
tre olika kategorier:

— Metoder som inte omfattas av konkurrensreglerna: Regler för idrottsorganisationer som fastställer
regler utan vilka en idrottsgren inte skulle kunna existera, eller regler som är nödvändiga för
organisationerna i fråga eller för att arrangera tävlingar. Regler som är oupplösligt förenade med
idrott är för det första ”spelregler”. Syftet med sådana regler är inte att snedvrida konkurrensen.

I ett icke offentliggjort beslut av den 3 december där kommissionen avslog ett klagomål (Mouscron-
ärendet (83)), ansåg kommissionen att den regel för UEFA-cupen som kräver att varje klubb skall spela
sin hemmamatch på egen plan är en idrottsregel som inte omfattas av fördragets konkurrensregler.

— Metoder som i princip är förbjudna enligt konkurrensreglerna: Det gäller konkurrensbegränsande
förfaranden i samband med ekonomisk verksamhet som idrotten ger upphov till. De kan i synnerhet
gälla begränsningar av parallellimport av sportartiklar eller sponsoravtal som avskärmar en marknad
genom att andra leverantörer utesluts utan objektiva skäl. I fråga om avyttring av exklusiva
rättigheter att sända idrottsevenenemang, skulle exklusiva rättigheter som genom sin varaktighet
eller räckvidd leder till en avskärmning av marknaden uppenbarligen förbjudas.

Slutligen är det sannolikt att det skulle vara förbjudet för en idrottsorganisation att utnyttja sina
befogenheter enligt reglerna till att utan objektiva skäl utestänga en ekonomisk aktör som följer alla
berättigade kvalitets- och säkerhetsnormer endast därför att denne inte har fått ett intyg av ifrågavarande
organisation över att dess produkter uppfyller kvalitets- och säkerhetsnormerna.

Det är förbjudet för arrangörer med en dominerande ställning att sälja inträdesbiljetter till stadion och utan
orsak diskriminera kunder som är bosatta utanför en viss medlemsstat jämfört med kunder som är bosatta i
den medlemsstaten. Kommissionen konstaterade den 20 juli 1999 att den lokala organisationskommittén för
fotbolls-VM 1998 (Comité français d’organisation de la coupe du monde de football 1998, eller CFO) hade
missbrukat sin dominerande ställning genom att införa ett diskriminerande system för biljettförsäljning och
gynna konsumenter bosatta i Frankrike (se kapitel I.B.3 ovan) (84).

(82) KOM(1999) 644 slutlig.
(83) Communauté urbaine de Lilles klagomål mot UEFA.
(84) EGT L 5, 8.1.2000.
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— Metoder som sannolikt undantas från konkurrensreglerna: I domen i målet Bosman (85) ansågs det
legitimt att ha som mål att upprätthålla en jämvikt mellan klubbarna, och samtidigt bibehålla en viss
grad av lika möjligheter och osäkerhet om resultaten, och främja rekrytering och utbildning av unga
spelare. Det är därför sannolikt att avtal mellan klubbar för professionella eller beslut som fattas av
deras föreningar som verkligen har till syfte att uppnå dessa två mål skulle undantas om de inte bryter
mot andra bestämmelser i fördraget (särskilt artikel 39) och om begränsningarna står i proportion till
dessa syften. Det är också sannolikt att kortfristiga sponsoravtal baserade på en anbudsinfordran och
med tydliga och icke diskriminerande urvalskriterier skulle undantas.

141. När det gäller eventuella undantag som beviljas vid gemensam försäljning av sändningsrättigheter
bör man bland annat ta hänsyn till nyttan för konsumenterna samt konkurrensbegränsningen i förhållande
till det avsedda legitima syftet. Dessutom måste man beakta hur konkurrensbegränsningen påverkar
strukturen på marknaden för sändningsföretag. I det sammanhanget är det också nödvändigt att
undersöka i vilken mån en förbindelselänk kan upprättas mellan den gemensamma försäljningen av
sändningsrättigheter och den ekonomiska solidariteten mellan proffsidrott och amatöridrott, syftet med
utbildning av unga idrottare och syftena med att främja idrottsaktiviteter hos befolkningen som helhet.

142. De exempel som getts för de tre kategorierna av metoder som tillämpas av idrottsorganisationer
bidrar till att skapa en tydligare rättslig ram som småningom ger idrottsvärlden den rättssäkerhet den har
rimliga skäl att önska sig.

10. Motorfordon

Distribution av motorfordon

143. I artikel 81 förbjuds avtal mellan tillverkare och återförsäljare som begränsar konkurrens mellan
varumärken genom uppdelning av marknader. Gruppundantagsförordningen för distribution av
motorfordon (förordning (EG) nr 1475/95 (86)) innehåller flera bestämmelser som är avsedda att
intensifiera konkurrensen på marknaderna för nya bilar och reservdelar och att förbättra konsumenternas
ställning genom att garantera att de har full nytta av den inre marknaden. I enlighet med dessa principer
inledde kommissionen 1999 två förfaranden mot tillverkare eller importörer med stöd av bevis som
uppdagats i samband med kontrollbesök.

144. Enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1475/95 är kommissionen skyldig att regelbundet utvärdera hur
förordningen tillämpas, särskilt i fråga om de effekter som det undantagna distributionssystemet har på va-
rorna i fråga mellan de olika medlemsstaterna och på kvaliteten på den service som tillhandahålls slutkonsu-
menter. Bedömningen av skillnader i bilpriserna har pågått sedan 1993 genom offentliggörandet av komm-
missionens halvårsrapporter om bilpriserna inom Europeiska unionen (87), åtföljda av ett pressmeddelande.
Syftet med rapporterna är att analysera skillnader i bilpriser inom Europeiska unionen och att göra prissätt-
ningen överskådligare för konsumenterna. En analys av dessa rapporter om läget fram till den 1 maj respek-
tive den 1 november avslöjar att prisskillnaderna fortfarande är alltför stora för många bilmodeller (88).

(85) Dom av den 15 december, Bosman, mål C-415/93, Rec. s. I-4921.
(86) Kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på

vissa grupper försäljnings- och serviceavtal för motorfordon, EGT L 145, 29.6.1995. Se också tjugosjätte
rapporten om konkurrenspolitiken (1996), punkterna 54–56, och IP/00/121 av den 7 februari 2000.

(87) Kan erhållas från kommissionens kontor i medlemsstaterna och finns också på Internet: 
(http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car).

(88) Se pressmeddelandena IP/99/60 av den 1 februari 1999 och IP/99/554 av den 22 juli 1999.



145. Dessutom måste kommissionen utarbeta en allmän rapport om utvärderingen av förordningen före
utgången av 2000. Kvaliteten på servicen till slutkonsumenterna är en kärnfråga som måste beaktas i utvär-
deringen. Principen om en inre marknad kräver i synnerhet att konsumenterna skall kunna köpa motorfordon
var som helst inom gemenskapen där priser eller villkor är fördelaktigast och att en effektiv konkurrens sä-
kerställs på marknaderna för underhåll och reparationer. I detta syfte har kommissionen skickat ut frågefor-
mulär till ett antal parter som direkt berörs av förordningen, exempelvis biltillverkare, importörer, konsu-
mentorganisationer, självständiga återförsäljare och mellanhänder, reservdelstillverkare, självständiga re-
paratörer, franchiseåterförsäljare och företag som bedriver elektronisk handel.

146. Åtgärderna kommer att ge kommissionen en bild av den allmänna utvecklingen inom sektorn och
göra det möjligt för den att kontrollera om målen för förordningen har uppnåtts. Många av frågorna är
därför avsedda att ge kommissionen en inblick i hur klausulerna i förordningen införlivas i den nationella
lagstiftningen i praktiken. Slutligen skulle kommissionen vilja veta om den tekniska utvecklingen av
bilar och införandet av nya saluförings- och distributionsmetoder inte ifrågasätter grunden för en särskild
förordning om bildistribution. Alla parter har därför uppmanats att inkomma med synpunkter om den
framtida utvecklingen inom bildistributionssektorn fram till slutet av 2010 och därefter. Resultaten av
utvärderingen kommer att utgöra en viktig grund för rapporten, som kommissionen planerar att anta före
utgången av 2000.
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Diagram 3
Utvecklingen av det sammanlagda antalet utestående ärenden vid årets slut
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II — KONCENTRATIONSKONTROLL

A — Inledning

147. Antalet koncentrationer fortsatte öka under 1999. Under året anmäldes 292 ärenden, vilket utgör
en ökning med 24 % jämfört med förra året och en ökning med 70 % sedan 1997. Sedan 1990 har antalet
ärenden som anmäls enligt koncentrationsförordningen femdubblats. Kommissionen fattade beslut i 270
ärenden, vilket var 13 % fler beslut än 1998. Ett anmärkningsvärt inslag under 1999 var att fem viktiga
transaktioner drogs tillbaka av de berörda parterna efter det att kommissionen anfört allvarliga tvivel i
konkurrenshänseende. Under 1999 ansåg kommissionen vidare det vara nödvändigt att inleda den andra
etappen av förfarandet, som varar i fyra månader, i fråga om 20 planerade transaktioner, jämfört med 12
förra året. Sammanlagt åtta ärenden där etapp II-förfaranden inleddes godkändes villkorligt. En
transaktion förbjöds formellt, fem återkallades och nio hade inte avslutats vid årets slut. Det var också
fler ärenden som godkändes i förfarandets inledande etapp (19 beslut jämfört med 12 förra året), men
endast efter det att tillfredsställande åtaganden hade lämnats för att säkerställa att potentiella
konkurrensproblem löstes. De främsta faktorerna bakom den nuvarande fusionsvågen är globaliseringen
av marknaderna, införandet av euron, fullbordandet av den inre marknaden och den förestående
utvidgningen. Dessa faktorer kommer att fortsätta att ge upphov till en stor fusionsverksamhet i Europa
inom den närmaste framtiden.

148. Ett utmärkande kännetecken för koncentrationskontrollen i dag är att ärendena blir allt mer
komplexa. Många av de transaktioner som anmäldes 1999 hade en mycket komplicerad struktur och
krävde att man analyserade flera olika marknader samtidigt.

149. Fusionernas geografiska omfattning ökar också. Kommissionen måste upprätthålla nära kontakter
med andra konkurrensmyndigheter och utbyta information med dem för att kunna analysera dessa
ärenden på ett korrekt sätt. Erfarenheterna från detta samarbete under 1999 visar att det kan leda till att
utredningarna ger betydligt bättre resultat. Kommissionen fäster stor vikt vid samarbetet med andra
konkurrensmyndigheter.

150. Som viktiga exempel på ärenden som blev föremål för internationellt samarbete 1999 finns två
ärenden inom olje- och kemikaliesektorn (Exxon/Mobil (89) och BP Amoco/Atlantic Richfield (90)) som
kommissionen undersökte i nära samarbete med Federala handelskommissionen (US Federal Trade
Commission). Genom samarbetet med de amerikanska konkurrensmyndigheterna kunde man också
bättre identifiera gemensamma korrigerande åtgärder i ärendet Imetal/China Clays (91), där många av de
produktmarknader som påverkades av transaktionen bedömdes vara världsomspännande. I
Honeywell/AlliedSignal (92) liknade flera av de åtaganden som lämnades de avyttringar som det
amerikanska justitiedepartementet hade förordnat om. Kommissionen hade också ett nära samarbete med
det amerikanska justitiedepartementet i Ahlström/Kvaerner (93), ett ärende som gav upphov till allvarliga
tvivel i fråga om konkurrensen på ett flertal världsmarknader för kemisk massa. Att antalet
koncentrationer med global dimension och internationella effekter ökar betyder att samordning och
informationsutbyte blir allt viktigare.
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(89) Ärende nr IV/M.1383.
(90) Ärende nr IV/M.1532.
(91) Ärende nr IV/M.1381.
(92) Ärende nr IV/M.1601.
(93) Ärende nr IV/M.1431.



151. Under 1999 utvecklades också frågorna kring oligopol med dominerande ställning. EG-domstolen
bekräftade kommissionens beslut i ärendet Gencor/Lonrho (94) och accepterade kommissionens sätt att
behandla ärenden som rör en kollektivt dominerande ställning. Under 1999 undersökte kommissionen
oligopol med dominerande ställning i flera ärenden (bland annat Airtours/First Choice (95), Exxon/Mobil
och Danish Crown/Vestjyske Slagterier (96)). Analysen av dessa ärenden bygger på de särskilda
omständigheterna i varje enskilt fall, men det finns vissa gemensamma nämnare. Dessa gås igenom
närmare nedan. Kommissionen inser att den måste klargöra sina metoder i samband med handläggningen
av oligopolistisk dominans ytterligare för att undvika osäkerhet inom näringslivet. Kommissionen
kommer att fortsätta sitt arbete på detta område.

152. Den tredje kärnpunkten under året var att kommissionen för första gången ålade flera anmälande
parter böter för att ha lämnat ofullständiga eller vilseledande uppgifter under koncentrationsförfaranden
(se faktaruta nedan). Kommissionen har relativt kort tid på sig för att undersöka anmälda transaktioner
och transaktionerna blir allt mer komplexa, och därför är det av avgörande betydelse för att man skall
nå ett riktigt resultat att de anmälande parterna ger kommissionen fullständig och riktig information.
Genom att ålägga böter i dessa ärenden har kommissionen betonat att den fäster stor vikt vid att dessa
krav iakttas. Kommissionen överväger också om det kan vara lämpligt att föreslå rådet att öka
maximibeloppet för böterna.

B — Nya utvecklingstendenser

1. Marknadsdefinition

Olja och kemikalier

153. Fusionsvågen inom olje- och kemikaliesektorn var en av de viktigaste händelserna 1999 och
kommissionen undersökte ett stort antal transaktioner inom denna sektor. Tidigare transaktioner inom
sektorn har främst gällt att verksamheter inom begränsade områden har kombinerats genom
samriskföretag, medan flera av de senaste koncentrationerna är mera globala, på så sätt att de kombinerar
hela de samgående parternas verksamheter.

154. Kommissionen inledde fullständiga undersökningar av tre transaktioner inom olje- och
kemikaliesektorn (Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield och Total/Elf Aquitane (97)). Analyserna
omfattade hela olje- och gaskedjan, från oljeprospektering till raffinering och detaljhandel med bränsle.
Det är av särskilt intresse att kommissionen för första gången i detalj undersökte de tidigare
marknadsleden, nämligen marknaderna för prospektering och utveckling av råolja och naturgas.
Kommissionen gjorde det för att kunna etablera huruvida koncentrationerna mellan Exxon och Mobil
samt mellan BP Amoco och Atlantic Richfield skulle leda till att den grupp oljeföretag som kan
prospektera och utveckla de outforskade resurser som kommer att konsumeras om 10–15 år blir alltför
liten. Undersökningarna gav vid handen att de så kallade ”superstora” (de två samgående företagen
tillsammans med Shell) fortfarande skulle utsättas för konkurrenstryck från mindre oljebolag. Det
framgick vidare av undersökningarna att de länder på vars territorier man upptäcker olja och gas inte har
några incitament att ge oljebolagen möjlighet att begränsa produktionen. Kommissionen fann dessutom
att mindre prospekteringsföretag på grund av storleksskillnaden inte skulle konkurrera om samma
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(94) T-102/96 Gencor mot kommissionen (25.3.1999).
(95) Ärende nr IV/M.1524.
(96) Ärende nr IV/M.1313.
(97) Ärende nr IV/M.1628.



prospekteringsrättigheter och att de inte skulle bli beroende av de större företagen för att kunna sälja sin
olja. Kommissionen drog därför slutsatsen att ingen dominerande ställning skulle skapas eller förstärkas
på dessa marknader i föregående marknadsled.

155. I Exxon/Mobil konstaterade kommissionen också att det fanns en separat marknad för
detaljförsäljning av motorbränsle vid de avgiftsbelagda motorvägarna i Frankrike. Kommissionen fann
att de avgiftsbelagda motorvägarna i Frankrike utgör en separat produktmarknad på grund av deras
särskilda kännetecken. Kommissionen fann särskilt att denna marknad är en marknad där kunderna inte
har några valmöjligheter. De kan inte lämna motorvägen för att tanka vid en bensinstation som inte ligger
längs med motorvägen, eftersom de då måste betala vägtull. Kommissionen kom också fram till att
bensinpriserna på de avgiftsbelagda motorvägarna i allmänhet är högre än priserna vid vanliga vägar.
Slutligen fann kommissionen att ett antal faktorer gjorde att det var svårare att gå in på marknaden för
detaljförsäljning av motorbränsle vid de avgiftsbelagda motorvägarna än på marknaden för
detaljförsäljning av motorbränsle i allmänhet.

Transport- och postsektorn

156. Kommissionen behandlade många ärenden inom postsektorn under året. Flera av dem avsåg stora
nationella postföretag, som Deutsche Post, La Poste och den nederländska posten (TNT). Marknaderna
för expressdistribution (98), paket (99), godstransporter (100) och logistik (101) har bedömts. De nationella
postföretagen vill med sina förvärv skapa en strategisk ställning på en liberaliserad marknad för att
särskilja sig från sina traditionella monopolverksamheter när lönsamheten riskerar att minska. En ”one-
stop-shop” som omfattar många produkter och marknader verkar vara en fördel, eftersom försändelser
kommer att spela en viktig roll när e-handeln ökar.

157. Kommissionen skilde tidigare mellan marknaderna för brev, paket och godstransporter. Denna
åtskillnad byggde på att det transporterade föremålet hade olika storlek och form och därför krävde olika
hanterings- och sorteringsutrustning. Dessa marknader har delats upp i fler segment beroende på hur
snabbt express- eller standardförsändelser (paket, gods) delas ut på marknaden. Vid expresstjänster
garanteras leverans inom en viss tid, medan det vid standardtjänster endast ges en generell indikation på
tidsåtgången. Alla de ovannämnda post- och transporttjänsterna erbjuds för både inrikes- och
utrikesförsändelser. Kommissionen har dock betraktat nationella och internationella posttjänster som
separata produktmarknader, eftersom det finns skillnader i fråga om priser och produkter och det ofta
finns olika leverantörer för nationella respektive internationella tjänster. Kommissionen har ansett att den
relevanta geografiska marknaden för alla post- och transporttjänster är nationella, främst med hänsyn till
att nätinfrastrukturen är nationell.

158. På den senaste tiden har gränserna mellan dessa olika tjänster i viss mån förändrats och suddats
ut. Olika tillhandahållare försöker i allt större utsträckning utforma och erbjuda särskilda och
kundanpassade tjänstepaket för att tillgodose vissa kunders specifika behov. De kombinerar ofta olika
leveranstjänster med varandra och med andra mervärdestjänster, som t.ex. ”track and trace” och de kan
även ta med inslag som magasinering, fakturering och transport. Beroende på var dessa verksamheters
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(98) Ärenden nr IV/M.1347 – Deutsche Post/Securicor och nr IV/M.1405 – TNT Post Group/Jet Services.
(99) Ärenden nr IV/M.1371 – La Poste/Denkhaus, nr IV/M.1447 – Deutsche Post/trans-o-flex (anmälan återkallad)

och nr IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(100) Ärenden nr IV/M.1410 – Deutsche Post/Danzas, nr IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd, nr IV/M.1549

– Deutsche Post/ASG, nr IV/M.1585 – DFDS/FLS Industries/Dan Transport och nr IV/M.1649 – Gefko/KN
Elan.

(101) Ärende nr IV/M.1500 – TPG/Tecnologistica.



tyngdpunkt ligger, har kommissionen karakteriserat dem som antingen fristående logistiktjänster (102)
eller tilläggstjänster till utdelningstjänsterna i fråga (103). Ett annat mönster som har iakttagits är att
samarbete mellan främst regionala tillhandahållare håller på att ersättas av integrerade europeiska, eller
ännu större, nät, både på paket- och godstransportmarknaden. Kommissionen har analyserat huruvida
denna tendens leder till att små och medelstora konkurrenter utestängs eller till att den potentiella
konkurrensen minskar (104).

159. Kommissionen måste säkerställa att tidigare statliga monopol inte köper privata företag för att
bygga upp dominerande ställningar inom vissa segment eller geografiska områden av denna snabbt
växande sektor. I de senaste ärendena om nationella postföretag visade sig förvärven vara av
kompletterande natur och de ledde därmed inte till allvarliga tvivel i fråga om konkurrensen. Hittills har
kommissionen inlett en fördjupad undersökning i endast ett ärende (Deutsche Post/trans-o-flex (105)). Det
bör dock noteras att konkurrenternas och kundernas oro främst rör det faktum att sådana förvärv påstås
korssubventioneras och finansieras av staten. Kommissionen följer nu upp dessa frågor enligt reglerna
om statligt stöd.

2. Bedömning av dominerande ställning

Kollektiv dominans

160. EG-domstolen bekräftade i sin dom i målet Kali und Salz (106) 1998 att
koncentrationsförordningen är tillämplig på kollektivt dominerande ställning. Därefter har domstolen, i
målet Gencor/Lonrho, även bekräftat kommissionens behörighet och metoder för att behandla oligopol.
Den domen, som avkunnades i mars, är betydelsefull i flera avseenden. För det första bekräftade
domstolen kommissionens sätt att behandla kollektivt dominerande ställningar. Domstolen godtog
särskilt att marknadskännetecken som överblickbarhet, produkthomogenitet, marknadens mognadsgrad,
låg innovationsgrad, kostnadsstrukturer och kontakter över flera marknader kan användas vid
bedömningen av om det finns förutsättningar för att det skapas ett oligopol med dominerande ställning
på marknaden. För det andra fastställde domstolen kommissionens analys om hur transaktionen skulle
ha ändrat konkurrensförhållandena mellan konkurrenterna och därigenom gjort konkurrensbegränsande
parallellt beteende mera sannolikt. För det tredje drog domstolen slutsatsen att det inte behöver finnas
strukturella förbindelser för att en kollektiv dominerande ställning skall föreligga. Domstolen gav inte
någon ledning i fråga om vilka av de ovannämnda faktorerna som skall betraktas som särskilt viktiga
när det gäller att konstatera att en kollektiv dominerande ställning föreligger, men den godtog att alla
dessa faktorer kan vara tecken på huruvida en marknad är benägen att uppvisa konkurrensbegränsande
parallellt beteende.

161. Kommissionen undersökte frågan om kollektivt dominerande ställning i fyra etapp II-ärenden. Tre
av ärendena bedömdes efter domstolens dom. I ärende Airtours/First Choice förbjöd kommissionen
slutligen transaktionen på den grunden att den skulle ha lett till ett oligopol med tre företag på en
marknad som redan var starkt koncentrerad (se faktaruta nedan). I Exxon/Mobil kom kommissionen fram
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(102) Ärende nr IV/M.1500 – TPG/Tecnologistica.
(103) Ärende nr IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(104) Ärenden nr IV/M.1513 – Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd och nr IV/M.1549 – Deutsche Post/ASG.
(105) Ärende nr IV/M.1447 (anmälan återkallad, se även faktaruta om bötesförfaranden).
(106) Förenade målen C-68/94 och C-30/95 Frankrike, SCPA och EMC mot kommissionen, REG 1998, s. I-1375 (dom

av den 31 mars 1998).



till att transaktionen skulle ha lett till att det befintliga oligopolet inom nationell långdistansöverföring
av naturgas på grossistnivå i Tyskland skulle ha förstärkts. Kommissionen fann också att transaktionen
skulle ha skapat eller förstärkt oligopolistiskt dominerande ställningar på marknaden för
bränsledistribution i Tyskland, Österrike, Nederländerna, Luxemburg och Förenade kungariket samt på
marknaden för franska avgiftsbelagda motorvägar. Skälet till detta var dels kopplingarna mellan kapitalet
i Exxon, BP/Mobil och Aral, dels andra strukturella faktorer inom branschen. Det är intressant att när
det gäller detaljförsäljning av motorbränsle fann kommissionen att koncentrationen skulle ha skapat eller
förstärkt ett oligopol på flera nationella marknader som bara var måttligt koncentrerade (som minst tre
aktörer i Förenade kungariket och som mest sju i Luxemburg). Trots den relativt svaga koncentrationen
i detta ärende befanns marknaderna uppvisa alla de typiska kännetecknen för marknader som främjar
oligopol. Slutligen fann kommissionen i ärendet Danish Crown/Vestjyske Slagterier att ett duopol skulle
ha stått för 70 % av leveranserna på den danska marknaden för färskt griskött som säljs via
livsmedelshandeln.

162. I samtliga dessa ärenden undersökte kommissionen kännetecken på marknaden som marknadens
öppenhet, produktens homogenitet, marknadens mognadsgrad, innovationsgrad, likhet i
kostnadsstrukturer, kontakter på flera marknader samt förbindelser (strukturella eller av annan typ) för
att fastställa huruvida marknaderna i fråga främjade oligopol med dominerande ställning. Kommissionen
har analyserat dessa kännetecken från fall till fall. Betydelsen av varje enskilt marknadskännetecken
beror på den specifika marknad som analyseras.
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Faktaruta 6: Kollektiv dominerande ställning: Airtours/First Choice

Kommissionen gjorde en grundlig undersökning av detta fientliga bud i Förenade kungariket på
marknaden för paketresor, vilket anmäldes den 29 april. Mot bakgrund av resultaten av
undersökningen beslutade kommissionen den 22 september 1999 att förbjuda den föreslagna
koncentrationen. Skälen för detta beslut var i korthet att koncentrationen skulle leda till att det
skapades en kollektivt dominerande ställning mellan den sammanslagna enheten Airtours/First
Choice och de återstående två stora, vertikalt integrerade leverantörerna (Thomson och Thomas
Cook), vilket skulle minska konkurrensen väsentligt på den brittiska marknaden för paketresor till
utlandet med kortdistansflyg.

Detta var första gången som kommissionen förbjöd en koncentration på grund av fler än två företags
kollektivt dominerande ställning. Frågan om huruvida koncentrationsförordningen är tillämplig på
dominerande ställningar bland flera företag i stället för ett enda har bedömts förut (1) och i ett antal
ärenden (bland annat två som prövats av gemenskapsdomstolarna, se ovan (2)) har frågan om två
företags dominans (duopol) bedömts. Därvid har det bekräftats att förordningen är tillämplig på
kollektivt dominerande ställning.

Den brittiska sektorn för paketresor befanns ha flera kännetecken – t.ex. marknadens öppenhet och
mognad, en låg innovationsgrad, liknande kostnadsstrukturer, kommersiella förbindelser mellan
oligopolföretagen osv. – som, enligt kommissionen, gjorde det sannolikt att koncentrationen skulle
leda till en kollektivt dominerande ställning med betydande negativa effekter på konkurrensen.

(1) T.ex. år 1998 i andra etappen av förfarandet i ärendena Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (ärende nr. IV/M
1016) och Enso/Stora (ärende nr. IV/M 1225) – jfr rapporten om konkurrenspolitiken för 1998.

(2) Se även kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 1998.
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Strukturen var mycket koncentrerad även före koncentrationen. Vart och ett av de fyra största
företagen hade betydande enskilda marknadsandelar och tillsammans hade de 80 % av marknaden.
Koncentrationen skulle innebära ett samgående av det näst största och det tredje största företaget.

Till skillnad från de många, men mycket mindre, konkurrenter som utgjorde de resterande 20 % av
marknaden, var alla de fyra stora företagen fullständigt vertikalt integrerade, både i det föregående
marknadsledet för charterflygverksamhet och i det efterföljande marknadsledet för distribution via de
resebyråkedjor de ägde. Detta gjorde att de tenderade att samordna sina kostnadsstrukturer. Man fann
också att det fanns viktiga kommersiella förbindelser mellan de fyra stora företagen, t.ex. en
omfattande försäljning av flygstolar till varandra och arrangemang för att distribuera varandras
fritidsresor genom sina resebyråkedjor. Detta gjorde att marknaden blev öppnare och att
sannolikheten för en stark konkurrens mellan företagen minskade.

Ett annat centralt kännetecken på marknaden var att utbudet är relativt oflexibelt. Försäljningsvolymer,
och fullsatta flygplan, ansågs generellt vara av avgörande betydelse för kommersiell framgång, särskilt för
paketresor med kortdistansflyg (och främst resor till Medelhavsområdet), eftersom vinstmarginalerna är
låga. Dessutom är en semesterresa värdelös om den inte har sålts vid avresedagen. Kapaciteten (antal resor
för försäljning) måste dock till stor del fastställas långt innan resorna säljs och den kan inte minskas med
kort varsel utan risk för avsevärda förluster. En researrangörs utbud av destinationer, flygtidtabeller och
fördelning av flygstolar måste bestämmas i god tid innan broschyren ges ut och försäljningen påbörjas. För
typiska paketresor med kortdistansflyg i Förenade kungariket var denna tid så lång som ett år före den ak-
tuella semesterperioden. Charterbolag kan inte utan problem minska sin kapacitet på kort varsel och flyg-
ningarna måste därför i allmänhet genomföras även om bokningarna på dem inte är tillräckligt många.
Denna oflexibilitet skapade ett incitament för de större, integrerade researrangörerna att behålla markna-
den ”smal” och att inte öka kapaciteten för att konkurrera aggressivt med varandra om marknadsandelar.
Överutbud hos en leverantör skulle öka antalet osålda semesterresor och hota alla leverantörernas lönsam-
het, medan en begränsning av kapaciteten, allt annat lika, skulle öka samtligas lönsamhet.

Kommissionen fann också att det fanns potentiellt stora hinder mot att mindre researrangörer expanderar
till en storlek som är jämförbar med de fyra stora företagens, och där de kan få så stora stordriftsfördelar
som möjligt, så att de kan konkurrera med de fyra stora. Om en researrangör vill bli så stor måste han i
synnerhet integreras med en resebyrå – med hänsyn till att de resebyråkedjor som de fyra stora aktörerna
äger är så starka – för att säkerställa en adekvat och kostnadseffektiv distribution av sina egna resor, och
förmodligen även med ett flygbolag. Detta uppnås sannolikt varken lätt eller snabbt. Särskilt det att eta-
blera ett nationellt nätverk av resebyråer (oavsett om det sker genom en rad förvärv eller genom tillväxt)
är sannolikt en kostsam och långsiktig affär och det är inte troligt att den traditionella metoden med för-
säljning genom resebyråer kommer att ersättas med alternativa metoder (t.ex. Internet, telefonförsäljning
eller postorder), åtminstone inte inom den närmaste framtiden.

Kommissionen fann att risken för en marknad med överutbud (se ovan) skulle avskräcka
oligopolföretagen från att konkurrera om marknadsandelar. Kommissionen fann också att det skulle
finnas utrymme för repressalier bland dessa företag om ett av dem skulle göra det. Mot denna
bakgrund ansåg kommissionen att det faktum att First Choice försvinner som konkurrent – som
researrangör och resebyrå – och förmodligen gör förluster som stor leverantör av flygstolar till tredje
man (på vilket område företaget till skillnad från vissa andra stora researrangörer var en nyckelaktör)
skulle leda till att en kollektivt dominerande ställning skapas bland de tre återstående stora företagen,
vilket skulle få betydliga konkurrensbegränsande konsekvenser. Det skulle göra dem ännu mera
beroende av varandra, ytterligare marginalisera de mindre aktörerna och göra marknaden öppnare.
Det skulle öka incitamenten för oligopolföretagen att begränsa sin kapacitet och det skulle underlätta
för dem att anta effektiva strategier för att göra det.



Ensam dominans

163. Kommissionen behandlade också ett antal ärenden som avsåg ensam dominans. Ett anmärkningsvärt
inslag under 1999 var att i många ärenden drog parterna tillbaka fusionsplanen innan kommissionen hade
fattat ett formellt beslut om förbud. Även utan ett beslut ledde kommissionens ingripanden i dessa ärenden
till att förhindra att en dominerande ställning skapades eller förstärktes till nackdel för de europeiska konsu-
menterna. Fyra ärenden som gav upphov till allvarliga konkurrensproblem drogs tillbaka innan ett formellt
beslut fattades.

164. Den transaktion genom vilken Ahlströms och Kvaerners verksamheter med pappersmassa skulle
ha slagits samman drogs till exempel tillbaka så sent som dagen innan kommissionen kunde fatta ett
beslut om att förbjuda transaktionen. Kommissionen hade inlett en djupgående undersökning av denna
koncentration efter att ha tagit emot flera klagomål och hade funnit att transaktionen gav upphov till
allvarliga farhågor för konkurrensen på flera internationella marknader för leveranser av maskiner,
utrustning och underhållstjänster inom sektorn för kemiska pappersbruk, där parternas överlappande
verksamheter skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning. Kommissionen hade särskilt
farhågor om parternas starka ställning när det gällde kokare för kemisk massa, komponenter till blekerier,
tvättutrustningar, kausticeringsanläggningar, indunstare, sodapannor och kalkugnar samt om deras
ställning när det gällde nyetableringsprojekt. Transaktionen skulle ha gett upphov till liknande farhågor
i fråga om renoverings- och underhållsverksamheter i fråga om kokare för kemisk massa, tvättutrustning
och sodapannor. Kommissionen försökte också förbjuda transaktionen på den grunden att parterna
tillsammans skulle ha blivit den enda lönsamma leverantören med ett fullständigt sortiment inom sektorn
för kemisk massa, vilket skulle ge dem incitament och möjlighet att på ett konkurrensbegränsande sätt
korssubventionera mellan produkter för vilka de skulle ha en dominerande marknadsställning och
produkter för vilka konkurrensen skulle vara hårdare. De skulle också kunna knyta produkter på
konkurrensutsatta marknader till produkter för annan pappersbruksutrustning, för vilka de skulle ha en
dominerande ställning.

165. I KLM/Martinair (107) beslutade kommissionen att inleda en fördjupad undersökning på grund av
farhågor för konkurrensen när det gällde tillhandahållande av platser på flygplan till researrangörer – för
införlivande i paketresor för nederländska kunder – på flygningar från Amsterdam/Schiphol till
destinationer kring Medelhavet. De två flygbolagen skulle tillsammans ha blivit den överlägset största
enskilda transportören från Amsterdam till dessa destinationer.

166. KLM är det största och Martinair det näst största flygbolaget i Nederländerna. Båda företagen har
sin bas på flygplatsen Schiphol i Amsterdam. Transaktionen gick ut på att KLM skulle köpa 50 % av de
aktier i Martinair som man inte redan ägde. Dessa aktier ägs för närvarande av Nedlloyd. Transaktionen
var en övergång från att KLM och Nedlloyd hade gemensam kontroll över Martinair till att KLM skulle
få ensam kontroll. Under de omständigheter som förelåg i ärendet skulle denna förändring påtagligt ha
minskat Martinairs återstående oberoende gentemot KLM, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för
konkurrensen. Kommissionen ansåg att transaktionen skulle ha gett KLM möjlighet att helt integrera
Martinairs verksamheter med dotterbolaget Transavias verksamheter. KLM stod redan (främst genom
dotterbolaget Transavia) för en betydande andel av leveranserna av ”semesterresor” – både med
charterflyg och reguljärflyg – till arrangörer i Nederländerna. Martinair är en lika betydande konkurrent
på denna marknad och tillsammans står de två flygbolagen för ungefär två tredjedelar av utbudet på
marknaden. Kommissionen hyste därför farhågor om att transaktionen skulle ha skapat en dominerande
ställning, oavsett om den relevanta marknaden bestod av enskilda rutter, grupper av rutter till vissa
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169. Rewe/Meinl (109) är ett viktigt ärende som rör detaljhandeln. I det ärendet låg fokus på
leverantörsmarknaden. Marknadsledaren Rewe/Billas övertag av Meinl, som är den fjärde största
österrikiska detaljhandelskedjan för livsmedel, skulle ha skapat en dominerande ställning på den
österrikiska marknaden för detaljhandel med livsmedel och på nio regionala österrikiska
leverantörsmarknader. Kommissionen beaktade den starka kopplingen mellan detaljhandelsmarknaden
och leverantörssidan. En konkurrent som har en stark ställning inom detaljhandeln och en betydande
inköpsvolym kan normalt få bättre inköpspriser och inköpsvillkor från leverantörerna, vilket de i sin tur

regioner eller alla flygningar till Medelhavsområdet. Ett beslut om att förbjuda transaktionen föreslogs,
men parterna valde att dra tillbaka den innan beslutet fattades.

167. På liknande sätt skulle den föreslagna alliansen mellan den kommunala hamnförvaltningen i
Rotterdam och containerterminaloperatörerna Hutchison och ECT (108) ha lett till ett betydande
kapacitetstillskott, med hänsyn till att den största, den fjärde största och den nionde största
containerterminaloperatören i Nordeuropa skulle ha omfattats av Hutchisons gemensamma kontroll.
Kommissionens undersökning visade att koncentrationen skulle ha skapat en dominerande ställning för
ECT/Hutchison på marknaden för stuveritjänster för oceangående containerfartyg i Nordeuropa. Till
följd av koncentrationen skulle ECT/Hutchison ha fått en andel på 36 % av denna marknad, där dess
närmaste konkurrenter skulle ha mindre än hälften av parternas gemensamma marknadsandel.
ECT/Hutchisons kombinerade marknadsställning skulle dock ha blivit mycket starkare än vad som
framgår av deras marknadsandelar, med hänsyn till deras starka ställning inom omlastning, deras ledande
ställning inom gods till Fjärran Östern och att deras terminaler är särskilt väl lämpade för att betjäna
stora oceangående fartyg. Transaktionen drogs tillbaka innan ett formellt beslut hade fattats.

I ett annat ärende, Deutsche Post/trans-o-flex, drog parterna också tillbaka sitt avtal sedan kommissionen
upplyst dem om att de skulle få ett meddelande om invändningar, i vilket allvarliga konkurrensproblem
skulle påpekas.

3. Korrigerande åtgärder

Andra etappen

168. Under 1999 fattades nio beslut om att inleda andra etappen av förfarandet. Av dessa fall ledde
åtta till villkorliga beslut om godkännande.
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Faktaruta 7: Bedömning av potentiell dominerande ställning

Senare koncentrationsärenden visar att marknadsdominans kan föreligga även vid relativt små
marknadsandelar (se t.ex. Rewe/Meinl [37 %] och Hutchison/ECT/RMPM [36 %]). Dessa ärenden
belyser det faktum att det inte finns något formellt tröskelvärde för potentiell marknadsdominans i
gemenskapens koncentrationskontroll. ECT/Hutchisons kombinerade marknadsställning skulle dock
ha blivit mycket starkare än vad som framgår av deras marknadsandelar, med hänsyn till specifika
inslag som t.ex. deras samlade ställning inom omlastning. Kommissionens bedömning i ett enskilt
ärende bygger på en bedömning av alla särskilda kännetecken på den berörda marknaden.



kan använda för att attackera sina konkurrenter i senare marknadsled. I det aktuella ärendet var
Rewe/Billa redan marknadsledande och den enda detaljisten som expanderade snabbt. Till följd av
förvärvet skulle den nya enheten ha fått en marknadsandel på över 30 %, med ett långt avstånd till nästa
konkurrent, Spar. För att bedöma den nya enhetens verkliga styrka på de relevanta marknaderna tittade
komissionen på marknadsandelarna i kombination med ett antal ytterligare fördelar som parterna har,
t.ex. deras centraliserade struktur, deras gynnsamma läge, deras stora sammanlagda marknadsandel
avseende lönsamma försäljningsställen etc. Kommissionen drog slutsatsen att i den form transaktionen
ursprungligen anmäldes skulle den också ha ökat de redan stora inträdeshindren på den österrikiska
marknaden för detaljhandel med livsmedel. Parterna gjorde omfattande åtaganden för att avlägsna
kommissionens farhågor, både på detaljhandelssidan och på leverantörssidan av affären. I
överensstämmelse med dessa åtaganden förvärvade Rewe/Billa endast 34 % av Meinls verksamheter
inom detaljhandel med livsmedel. Rewe/Billa åtog sig också att inte förvärva några försäljningsställen
som skall användas för detaljhandel med livsmedel i östra Österrike. Till följd av åtagandena kommer
Rewe/Billa inte att förstärka sin befintliga starka ställning och Meinl kommer att förbli aktiv som
konkurrent. Minskningen av marknadsandelar på detaljistmarknaden kommer också att få en positiv
inverkan på leverantörsmarknaderna genom att minska leverantörernas beroende på denna marknad.

170. I den föreslagna koncentrationen mellan Danish Crown och Vestjyske Slagterier skulle
transaktionen ha lett till att det skulle ha skapats ett duopol med dominerande ställning bestående av
parterna och ett annat stort danskt andelsägt slakteri, Steff-Houlberg. Duopolet skulle ha stått för ca
70 % av marknaden för färskt griskött som säljs via livsmedelshandeln. På denna marknad är
konkurrenternas konkurrensåtgärder mycket öppna på grund av den veckovisa prisnoteringen. Det
fanns dessutom flera strukturella kopplingar och andra likheter mellan parterna och den näst största
konkurrenten Steff-Houlberg. I synnerhet sålde Steff-Houlberg redan en stor mängd kött genom företag
som kontrollerades av parterna, och den sammanslagna enheten och Steff-Houlberg skulle ha haft
liknande kostnadsstrukturer, teknik och försäljningskanaler. Kommissionen fann följaktligen att med
hänsyn till marknadsstrukturen skulle ingen av parterna i duopolet ha haft några incitament att
konkurrera med varandra på den danska marknaden. För att avlägsna dessa farhågor åtog sig parterna
att avskaffa prisnoteringen för griskött och reglerna för hur lantbrukarna får betalt. Parterna åtog sig
vidare att avlägsna alla strukturella kommersiella kopplingar (gemensamma försäljningskanaler) med
tredje man, främst Steff-Houlberg. Slutligen åtog sig parterna att sälja slaktkapacitet uppgående till
potentiellt mer än 10 % av den danska konsumtionen av färskt griskött som säljs via livsmedelshandeln
och att lossa på de exklusiva restriktionerna för lantbrukarna att leverera till andra slakterier.
Kommissionen fann att dessa åtgärder skulle göra marknaden mindre öppen, medge olika
kostnadsstrukturer, luckra upp kopplingarna mellan parterna och deras danska konkurrenter samt ge de
danska snabbköpen ett alternativ. Sammantaget ansåg kommissionen att åtgärderna var tillräckliga för
att avhjälpa det konkurrensproblem som koncentrationen skapade.

171. I Exxon/Mobil skulle transaktionen i den form den anmälts ha skapat eller förstärkt dominerande
ställningar på ett stort antal marknader. Allvarliga farhågor för konkurrensen uppstod på bland annat
marknaderna för överföring av naturgas på grossistnivå i Nederländerna och Tyskland, detaljförsäljning
av motorbränsle i flera medlemsstater, grupp 1-basoljor (som används vid tillverkning av smörjmedel)
inom EES och världsmarknaden för flygsmörjoljor. För att undanröja dessa farhågor erbjöd parterna det
hittills mest omfattande åtagandepaket som godtagits enligt koncentrationsförordningen. Flera av
åtagandena gav upphov till särskilt svåra frågor. Exempelvis gick Mobil med på att dra sig ur
samriskföretaget med BP som är verksamt inom detaljförsäljning av motorbränsle och smörjmedel i
Europa. I fråga om flygsmörjoljor utverkade kommissionen en avyttring av Exxons verksamhet efter
det att parterna ursprungligen hade föreslagit att avyttra Mobils verksamhet med flygsmörjoljor.
Kommissionen ansåg att en försäljning av Mobils verksamhet hade varit otillräcklig, även om den hade
undanröjt överlappningen mellan parterna, eftersom Mobils verksamhet var mer integrerad med
Mobilkoncernen än vad Exxons verksamhet var. Därför ansågs Exxons verksamhet med flygsmörjoljor
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vara mera lönsam som en fristående enhet och den eventuella köparen skulle få möjlighet att konkurrera
oberoende av parterna.

172. Samtidigt som kommissionen undersökte Exxon/Mobil undersökte den också en annan viktig
koncentration inom olje- och kemisektorn, nämligen BP Amocos förvärv av Atlantic Richfield. För att
illustrera hur snabbt denna sektor konsolideras kan nämnas att koncernen BP Amoco själv bildades först
efter koncentrationen mellan The British Petroleum Company och Amoco Corporation i december 1998.
I den form den ursprungligen anmäldes skulle transaktionen ha skapat dominerande ställningar på
marknaden för transport av obehandlad naturgas via offshorerörledningar från gasfält i den södra
Nordsjösektorn av den brittiska kontinentalsockeln till det brittiska fastlandet och på marknaden för
behandling av naturgas i de behandlingsanläggningar på det brittiska fastlandet som betjänar södra
Nordsjön. För att avhjälpa dessa farhågor för konkurrensen åtog sig BP Amoco att avyttra vissa intressen
i rörledningar och behandlingsanläggningar, vilket ledde till att den sammanslagna enheten skulle få en
likadan ställning som BP Amoco hade före koncentrationen.

173. Kommissionen utförde en fördjupad undersökning av koncentrationen mellan svenska Telia och
norska Telenor (110), och kom fram till att koncentrationen i sin ursprungliga, anmälda form skulle ha
skapat allvarliga farhågor för konkurrensen på ett antal marknader för telekommunikation och därtill
knutna tjänster, både i Sverige och Norge. Transaktionen skulle också ha lett till negativa effekter på
konkurrensen på den irländska marknaden för mobiltelefoni, där den sammanslagna enheten skulle ha
kontrollerat båda operatörerna på den irländska marknaden. Slutligen fanns det allvarliga farhågor för
konkurrensen på flera nordiska, svenska och norska marknader för TV-tjänster. Transaktionen blev
föremål för långtgående åtaganden om att öppna accessnätet för telefoni och att avyttra Telias och
Telenors respektive kabel-TV-verksamheter och andra överlappande verksamheter. Närmare bestämt
åtog sig Telia och Telenor att avyttra alla befintliga överlappningar på området för teletjänster. Parterna
åtog sig också att sälja antingen Telias eller Telenors andelar i en av de två befintliga irländska
mobilteleoperatörerna. Parterna åtog sig också att avyttra sina respektive intressen i kabel-TV-nät i
Sverige och Norge och att vidta ett antal åtgärder för att främja konkurrensen i den sista förbindelsen
mellan lokalstationen och konsumenten (accessnätet) i båda länderna.

174. Telia/Telenor-ärendet gav upphov till flera intressanta frågor, och även om samgåendet har
spruckit sedan dess är sakfrågorna i kommissionens beslut fortfarande giltiga. Av vikt är att beslutet
anger kommissionens inställning till transaktioner mellan dominerande operatörer i EU. Inom teletjänster
och TV-distribution måste konkurrensanalysen gå utöver frågor om direkt överlappning och man måste
analysera betydelsen av eventuella nätverkseffekter och eventuell avskärmning. Ett exempel är att det i
beslutet konstaterades att Telia och Telenor var varandras största faktiska och potentiella konkurrenter i
Norge och Sverige. Kommissionen fann därför att en fusion mellan de två företagen, även efter åtagandet
om avyttring av de nationellt överlappande verksamheterna, skulle ha förstärkt företagens respektive
dominerande ställning. Slutsatsen att Telia och Telenor var varandras största faktiska och potentiella
konkurrenter byggde på tidigare erfarenhet och på det faktum att de två företagen hade en starkare
kontroll över sina respektive nätinfrastrukturer än någon annan konkurrent i Norden. Den konkurrens
mellan Telia och Telenor som rådde före fusionen befanns ha en viktig begränsande effekt på priserna
på de relevanta marknaderna, som också kom andra marknadsaktörer till godo med hänsyn till de icke-
diskriminerande bestämmelserna i de tillämpliga förordningarna om telekommunikation. Efter fusionen
skulle denna begränsande effekt försvinna och den sammanslagna enheten skulle ha kontrollerat en
betydande andel av sändningskapaciteten, även tillträdet till alla slutanvändare i Norge och Sverige. Den
sammanslagna enheten skulle också i större utsträckning än Telia och Telenor ensamma ha blivit en
nödvändig avtalspartner för konkurrenterna. Detta skulle ha gett dem möjlighet att utestänga dessa
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konkurrenter från accessnätet, vilket skulle minska slutanvändarnas valmöjligheter. Vid eventuella
framtida anmälningar av transaktioner som dominerande operatörer är inblandade i kommer
kommissionen att titta mycket noga på accessen till lokala tele- och kabel-TV-nät och kan komma att
kräva att kabel-TV-nät avyttras och/eller att accessnät öppnas (om accessnätet öppnas kan andra
tillhandahållare av infrastruktur erbjuda tjänster över den egna infrastrukturen som de hyrt av den
dominerande operatören) för att konkurrensproblemen skall lösas i linje med kommissionens riktlinjer
inom telesektorn (se kapitel I.C.1. ovan). Beslutet är också ett bevis på kommissionens åtagande att
bibehålla och utveckla lika konkurrensvillkor på de konvergerande marknaderna för teknik, telekom, TV
och Internet. I dessa nätbranscher är det särskilt viktigt att se till att koncentrationer och andra privata
initiativ inte utestänger konsumenterna från tillgång till det utökade utbud som möjliggjorts genom den
utvecklade tekniken. Ur procedursynpunkt skapade denna koncentration problem i samband med
tidsfristerna för att lämna åtaganden (se faktaruta nedan).

175. Som framgår av kommissionens beslut att inte godta de föreslagna åtagandena i Airtours/First
Choice kan lämpliga korrigerande åtgärder i oligopolärenden faktiskt gå så långt som att försöka skapa
(eller återskapa) en konkurrerande verksamhet som kan utöva ett tillräckligt starkt konkurrenstryck. Det
är särskilt viktigt att säkerställa att de avyttrade tillgångarna, tillsammans med den slutliga förvärvarens
(eventuella) tillgångar, är tillräckliga för att behålla konkurrensen på en godtagbar nivå, även med hänsyn
till att den sammanslagna enhetens marknadsandel och styrka kommer att öka till följd av
koncentrationen. Airtours huvudsakliga förslag till åtagande bestod i att företaget skulle avyttra vissa
tillgångar inom researrangörsverksamheten, däribland varumärken och befintliga bokningar, till en
lämplig tredje man. Detta förslag bedömdes vara otillräckligt. I synnerhet löste det inte problemet med
den eventuella köparens tillgång till en lämplig distributionskanal för sina semesterresor. Åtagandet
skulle därför inte undanröja en av de främsta nackdelarna för konkurrensen till följd av koncentrationen.

176. Denna bedömning får flera följder. Antalet potentiella köpare minskas på grund av man i regel
måste utesluta de andra oligopolföretagen, men det kan fortfarande gå att hitta lämpliga köpare. Det
innebär också att, allt annat lika, omfattningen av den avyttring som måste göras för att lösa
konkurrensproblemet måste vara större än i en situation där ett enda företag har en dominerande
ställning, eftersom köparens befintliga verksamhet sannolikt är mycket mindre. Detta problem uppstår
inte bara i oligopolfall, men det kan vara svårt eller omöjligt för de samgående parterna att avskilja en
proportionerlig, livskraftig verksamhet från helheten, till skillnad från att avskilja en samling olika
tillgångar. Detta är generellt inte ett problem i många fall där t.ex. farhågor uppstår inom områden som
ligger långt ifrån parternas ”kärnverksamheter”. I sådana fall kan hela överlappningen avyttras utan att
det skadar de kommersiella och ekonomiska grunderna för koncentrationen. Om dock överlappningen
uppstår i en kärnverksamhet kanske det inte är möjligt. I så fall kan man behöva förbjuda
koncentrationen.

177. En mera direkt korrigerande åtgärd återfinns i koncentrationen mellan Sanitec och Sphinx (111)
inom den europeiska sektorn för badrumsprodukter. En fördjupad undersökning av transaktionen visade
att transaktionen i den form den anmälts skulle ha lett till skadliga konkurrensproblem inom
sanitetsporslin och badkarsutrustning i de nordiska länderna. Den stora marknadsandelen (upp till 90 %),
att det saknades utjämnande marknadsinflytande och att konkurrenterna endast hade en marginell
närvaro på marknaden föranledde kommissionen att dra slutsatsen att transaktionen skulle ha haft särskilt
negativa effekter för de nordiska kunderna. Sanitec erbjöd sig därefter att avyttra hela Sphinxs
verksamhet inom Gustavsberg i de nordiska länderna. Ett anmärkningsvärt inslag i åtagandena är att
kommissionen inte fann att det förelåg några konkurrensproblem avseende kranar och blandare som
sådana, men den potentielle köparens möjlighet att köpa även denna verksamhet ansågs vara viktig för
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att den avyttrade verksamheten skulle bli lönsam. Möjligheten att förvärva även verksamheten med
kranar och blandare kommer att säkerställa att köparen kommer att kunna erbjuda ett fullständigt
produktsortiment och konkurrera fullt ut med Sanitec på den nordiska marknaden.

178. I Honeywell/AlliedSignal var kommissionens undersökning inriktad på marknaden för
flygelektronik för kommersiella tillämpningar (produkter som normalt finns i flygplanens cockpit, såsom
kommunikations- och navigationsutrustning). Transaktionen kombinerade den största och den tredje
största leverantören i världen av kommersiell flygelektronik som är verksamma inom alla flygsegment.
Den kombinerade marknadsandel som koncentrationen skulle leda till på vissa marknader var så stor som
100 % för varningsradarsystem för civila helikoptrar och terrängvarningssystem (Terrain Awareness
Warning Systems, TAWS). Den sammanslagna enheten skulle ha nått marknadsandelar på upp till 74 %
inom enheter för flygburna kollisionsvarningssystem (Airborne Collision Avoidance Systems, ACAS) och
ModeS-transpondrar och det skulle bara ha funnits en konkurrent kvar på marknaden, som präglades av
höga inträdeshinder. Parternas starka ställning på marknaden för TAWS skulle ha påverkat den framtida
marknaden för integrerade konfliktvarningssystem (Awareness Systems, IHAS), eftersom TAWS är en
central del av detta system. Den nya enheten skulle ha kunnat tekniskt förena sin ingenjörsstyrka och
teknologi för nästa generation IHAS och därigenom avskärma konkurrensen.

179. För att kunna avhjälpa den dominerande ställning som transaktionen skulle ge upphov till erbjöd
sig parterna att avyttra hela Honeywells ACAS-verksamhet och AlliedSignals verksamhet inom
varningsradar. Vad gällde TAWS gjordes åtaganden att tillhandahålla tredje man öppna
gränssnittsspecifikationer för enhetens andra flygelektronikprodukter, så att nya leverantörer kan
installera sina produkter i flygplan som är utrustade med andra flygelektronikprodukter från den nya
enheten. I fråga om IHAS kommer parterna att vara skyldiga att tillhandahålla tredje man TAWS-teknik
och uppgifter om gränssnittet, så att konkurrerande leverantörer kan fortsätta att utveckla produkter.

180. Dessa ärenden och de åtaganden som var villkor för besluten om godkännande visar att de
transaktioner som kommissionen har att behandla är allt mer komplexa. Detta, tillsammans med det
faktum att komplicerade åtaganden kräver en noggrann övervakning från kommissionens sida under
månader eller till och med år efter det att beslutet fattats, betyder att kommissionen måste ägna de
berörda ärendena mera tid och resurser. När konkurrensproblemen blir av sådan art att det krävs
genomarbetade åtaganden och mekanismer för att avlägsna problemen, måste kommissionen noggrant
överväga huruvida det leder till ett verkligt tillfredsställande resultat ur konkurrenssynpunkt att godta
komplexa åtaganden eller om sådana transaktioner i stället bör förbjudas.

Etapp I

181. Det fanns en märkbar uppåtgående trend att transaktioner godkändes under första etappen efter
det att åtaganden lämnats. Antalet beslut i vilka åtaganden godtogs under första etappen var betydligt
fler än förra årets tolv. Under 1999 kunde 19 ärenden godkännas med åtaganden efter sex veckor. I dessa
ärenden skulle man tidigare ha inlett den andra etappen av undersökningen.

182. Liksom i de ärenden där kommissionen inledde en fördjupad undersökning innehöll ärendena där åta-
ganden godtogs under första etappen i allmänhet betydande och komplexa avyttringar. De mest omfattande åta-
gandena under ett etapp I-förfarande godtogs när Hoechst och Rhône-Poulenc slogs samman till Aventis (112).
Åtagandena innebar bland annat att Rhodias och Celaneses kemiverksamhet samt Hoechsts veterinäravdel-
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Faktaruta 8: Lagstadgade tidsfrister för att lämna åtaganden under förfarandets andra etapp

I artikel 18.2 i tillämpningsförordningen (1) föreskrivs att åtaganden som föreslås till kommissionen
under andra etappen skall lämnas till kommissionen senast tre månader från den dag etapp II-
förfarandena inleddes. Kommissionen får under exceptionella förhållanden förlänga denna period.
Kommissionen fick ta ställning till frågan om förlängning av den lagstadgade tidsfristen för att godta
åtaganden i etapp II-förfaranden två gånger under 1999.

I Telia/Telenor gick kommissionen med på att acceptera åtaganden en vecka efter det att den
lagstadgade tidsfristen löpt ut. När den fattade det beslutet tog den hänsyn till att de anmälande
företagen ställdes inför ytterligare och exceptionella begränsningar genom att lämna de föreslagna
åtagandena. Dessa ytterligare begränsningar berodde inte på företagens ägarstruktur utan på det
faktum att de svenska och norska parlamenten måste höras innan de föreslagna åtagandena kunde
lämnas in. Kommissionen beaktade också att parterna i sin begäran om förlängning redan hade angett
vilka ytterligare åtaganden som skulle lämnas och att denna begäran hade givits in inom den
lagstadgade tidsfristen. Kommissionen noterade också att de föreslagna åtagandena var tydliga, vilket
möjliggjorde en fullständig och riktig bedömning av det ändrade förslaget.

I Airtours/First Choice avvisade kommissionen dock åtaganden som lämnades efter det att tidsfristen
löpt ut. Kommissionen beaktade ett paket med möjliga korrigerande åtgärder som Airtours erbjudit
en kort tid före utgången av tremånadersperioden, men fann att åtagandena var otillräckliga. Airtours
arbetade därefter om sitt förslag, men det nya förslaget lämnades in till kommissionen först efter det
att den lagstadgade tidsfristen hade löpt ut. Inga exceptionella förhållanden ansågs föreligga i detta
fall. Det fanns enligt kommissionen ingenting i det nya förslaget som inte hade kunnat finnas med i
det ursprungliga förslaget. För att bedöma det omarbetade förslaget skulle kommissionen dessutom
ha behövt höra tredje parter och kontakta medlemsstater, vilket inte hade kunnat ske under den korta
tid som återstod innan kommissionen enligt förordningen måste fatta ett slutligt beslut.

Dessa två ärenden visar vilka svårigheter som finns i samband med förlängningen av tidsfristen för
att godta åtaganden. Artikel 18.2 syftar till att förena två lika viktiga behov, nämligen för det första
kommissionens, medlemsstaternas och berörda parters behov av att kunna bedöma parternas
åtaganden på ett riktigt sätt och inom en rimlig tid och för det andra behovet av att enligt
proportionalitetsprincipen beakta specifika situationer som motiverar att man förkortar den tidsperiod

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 447/98 av den 1 mars 1998 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt
rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer.

ning, HR Vet, avyttrades. Dessutom lämnade parterna åtagande som svar på konkurrensproblem på olika läke-
medelsmarknader och agrokemiska marknader som kommissionen identifierat under sina undersökningar.

183. Åtaganden under första etappen underlättar ett snabbt godkännande av transaktionerna. Det kan
dock bara ske om kommissionen får garantier för att alla potentiella konkurrensproblem löses. Det är
vidare av avgörande betydelse att kommissionen får tillräckligt lång tid på sig för att undersöka anmälda
transaktioner, särskilt om det är sannolikt att de endast kan godkännas efter åtaganden. Trots att det i
ärendet Hoechst/Rhône-Poulenc behövdes betydande åtaganden, kunde ärendet godkännas under första
etappen, eftersom detaljerade diskussioner hölls mellan parterna och kommissionen innan transaktionen
anmäldes formellt. Det är därför viktigt att parter som misstänker att en transaktion kommer att leda till
konkurrensproblem kontaktar kommissionen i ett så tidigt skede som möjligt, före den formella anmälan.



4. Artikel 2.4

184. Genom ändringarna av koncentrationsförordningen, vilka trädde i kraft den 1 mars 1998, utvidgades
förordningens tillämpningsområde till att även omfatta självständigt fungerande samriskföretag. Enligt ar-
tikel 2.4 i koncentrationsförordningen skall ett samriskföretag som har till syfte eller resultat att samordna
konkurrensbeteendet hos moderföretag även bedömas enligt kriterierna i artikel 81.1 och 81.3 i fördraget.
Under 1999 undersöktes 19 sådana ärenden och 15 beslut fattades. Fyra samordningsärenden godkändes
först efter det att parterna lämnat åtaganden.

185. I BT/AT&T (113), ett etapp II-ärende, fanns det risk för samordning mellan moderföretagen, dvs.
mellan ACC – ett helägt dotterbolag till AT&T – BT och Telewest, som AT&T genom TCI äger 22 %
av, beträffande distributionen av AT&T/Unisource-tjänster i Förenade kungariket. Kommissionen reste
tvivel om att samriskföretaget kunde leda till en samordning av parternas konkurrensbeteende. För att
avlägsna dessa tvivel erbjöd sig AT&T att avyttra ACC UK. AT&T åtog sig att göra en större strukturell
åtskillnad mellan AT&T och Telewest. Vidare åtog sig AT&T att ge en annan distributör option på att
distribuera AUCS tjänster (dvs. globala teletjänster som erbjöds av företaget AUCS, ett samriskföretag
mellan AT&T och Unisource) i Förenade kungariket, eftersom AT&T UK kommer att avvecklas.
Kommissionen förklarade koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden under
förutsättning att dessa åtaganden iakttogs fullständigt.

186. I ärendet om Skandia, Storebrand och Pohjola (114) rörande försäkringssektorn godkände
kommissionen också samriskföretaget med åtaganden. Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen
endast skulle få mindre effekter på konkurrensen i de nordiska länderna, med undantag för Norge, där
Skandia har en betydande marknadsnärvaro genom Vesta, ett helägt dotterbolag till Skandia P&C
Insurance Company Ltd (publ). För att avlägsna de konkurrensproblem som skulle uppstå till följd av
Storebrands och Vestas sammanlagda marknadsandelar i Norge, gick Skandia med på att avyttra sitt
dotterbolag Vesta Forsikring A/S och därigenom undvika att Storebrands marknadsställning förstärktes
ytterligare.

187. I Alitalia/KLM (115) godkände kommissionen koncentrationen under den första etappen av
undersökningen med hänsyn till företagens betydande åtaganden för att främja nya konkurrenter på de
två knutpunktslinjerna Amsterdam–Milano och Amsterdam–Rom, där kommissionen fann att alliansen
mellan Alitalia och KLM skulle ha skapat ett monopol. För att avlägsna dessa farhågor föreslog Alitalia
och KLM en uppsättning åtaganden för att underlätta inträde i överensstämmelse med tidigare beslut
inom lufttransportsektorn (se avsnitt I.C.4. ovan). I de omfattande åtagandena ingick följande: Ett
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(113) Ärende nr JV.15.
(114) Ärende nr JV.21.
(115) Ärende nr JV.19.

som anses vara nödvändig för att göra bedömningen. Kommissionen måste också hålla nära kontakter
med Rådgivande kommittén, som består av representanter för medlemsstaterna, och den kan även
behöva tid för att förhandla om ändringar som kan bli nödvändiga. Kommissionen måste dessutom
slutföra de interna förfaranden som leder till att kommissionärskollegiet fattar ett slutligt beslut inom
den lagstadgade fyramånadersfristen. Därför kommer tidsgränsen på tre månader i framtida ärenden
att betraktas som en strikt slutlig tidsfrist för att lämna åtaganden under andra etappen. Kommissionen
redogjorde för skälen för denna tidsfrist i sitt utkast till tillkännagivande om åtaganden, vilket gjordes
tillgängligt för allmänheten för synpunkter innan Airtours/First Choice-ärendet.
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Faktaruta 9: Böter som ålagts för att företag lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i
anmälan

En viktig utveckling inom koncentrationskontrollen var att kommissionen för första gången använde sig
av sin befogenhet att bötfälla företag för att ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i anmälan ell-
ler under undersökningarna. Koncentrationsförordningen föreskriver att kommissionen kan ålägga böter
på mellan 1 000 och 50 000 euro om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vil-
seledande uppgifter i en anmälan eller i ett svar på en begäran om upplysningar.

Kommissionen ålade fyra företag böter för överträdelse av koncentrationsförordningen. I februari 1999
anmälde Deutsche Post AG sitt planerade förvärv av ensam kontroll över det tyska företaget för express-
sleveranser, trans-o-flex GmbH. Enligt Deutsche Post hade man förvärvat ett minoritetsinnehav i trans-
o-flex 1997 men anmälan innehöll uppgifter som pekade på att man egentligen förvärvat ensam kontroll
vid den tiden. Om det hade varit fallet skulle kommissionen inte ha haft behörighet att bedöma transak-
tionen i den form den anmäldes 1999. I stället skulle bedömningen av aktieförvärvet 1997 ha behövt ut-
föras av ett flertal nationella myndigheter. På grund härav begärde kommissionen ytterligare upplys-
ningar från Deutsche Post och andra i fråga om transaktionen från 1997. Under denna undersökning fram-
stod det tydligt att Deutsche Post avsiktligt hade lämnat oriktiga och vilseledande uppgifter för att vilse-
leda kommissionen. Kommissionens undersökningar påvisade att Deutsche Post hade utövat kontroll
över trans-o-flex sedan 1997 genom dess största aktieägare, ett företag vid namn Industrial Information.
Deutsche Post begick således en allvarlig överträdelse av två bestämmelser i koncentrationsförordning-
en. Kommissionen ålade därför företaget två separata bötesbelopp, vilka båda uppgick till det i koncen-
trationsförordningen fastställda maximibeloppet 50 000 euro.

åtagande att göra slots tillgängliga för nya marknadsaktörer på linjerna i fråga (upp till 336 slots i
veckan), ett åtagande att minska parternas turtäthet på linjerna Amsterdam–Milano och Amsterdam–Rom
när en ny aktör börjar sin verksamhet, ett åtagande om att ingå interliningavtal med den nya aktören och
att ge alla nya aktörer möjlighet att delta i KLM:s och Alitalias Frequent Flyer-program, ett åtagande att
avstå från att binda upp resebyråer och företagskunder i Italien respektive Nederländerna med
lojalitetssystem eller andra rabattsystem samt ett åtagande att säkerställa att när ett konkurrerande
flygbolag väl har börjat flyga på linjen/linjerna i fråga skall den första bildskärmen i det datoriserade
bokningssystemet (CRS) inte endast visa alliansens flygningar och att konsumenterna informeras om de
exakta koddelningsavtalen.

188. Samriskföretaget för samarbete mellan Fujitsu och Siemens (116) godkändes på villkor att
företagen iakttog vissa åtaganden. Genom denna transaktion kombineras Siemens och Fujitsus
europeiska verksamheter för utveckling, tillverkning och försäljning av datorer och tillhörande produkter
som bordsdatorer, bärbara datorer, arbetsstationer, servrar och lagringssystem. Kommissionen fann dock
att det fanns en risk för samordning mellan moderbolagen på marknaden för arbetsstationer till den
finansiella sektorn. För att undanröja kommissionens allvarliga tvivel beträffande konkurrensen på den
marknaden åtog sig Siemens att avyttra Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH, ett
dotterbolag verksamt på den marknaden.

189. Denna typ av ärenden om samriskföretag innefattar en tillämpning av artikel 81 och de handläggs
därför vanligtvis inte av direktoratet för koncentrationskontroll utan av direktoraten för ärenden om
konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning inom GD Konkurrens.

(116) Ärende nr JV.22.



5. Hänskjutande till medlemsstaterna

190. Enligt artikel 9 i koncentrationsförordningen kan kommissionen hänskjuta ett ärende till en viss
medlemsstat om koncentrationen hotar att skapa eller förstärka en dominerande ställning som medför att
den effektiva konkurrensen påtagligt skulle hämmas på en marknad inom den medlemsstaten som
uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad.

191. Under 1999 hänsköts tre ärenden fullständigt och två ärenden delvis till medlemsstater. En
begäran om hänskjutande avslogs. I Rabobank-Beeck/Homann (117) godtog kommissionen en begäran
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Kommissionen ålade också KLM böter för att ha lämnat oriktiga och vilseledande uppgifter. KLM 
anmälde sitt planerade förvärv av Martinair till kommissionen i september 1998. Anmälan återkallades
därefter. Transaktionen anmäldes åter till kommissionen i december 1998, men drogs tillbaka i maj 1999
sedan kommissionen gjort invändningar mot den. Kommissionen inledde ett förfarande i ärendet 
eftersom KLM lämnat oriktiga uppgifter i sin första anmälan, den som gjordes i september 1998. I den 
anmälan lämnade KLM oriktiga uppgifter om dotterbolaget Transavias charterdestinationer och 
undanhöll relevanta uppgifter om Transavias reguljära flygningar. KLM lämnade särskilt en oriktig 
beskrivning av Transavias destinationer och underlät att räkna upp tio viktiga destinationer för Transavia.
KLM beskrev Transavias och Martinairs verksamheter som ”till stor del kompletterande”, medan båda
flygbolagen i verkligheten flög till alla destinationer kring Medelhavet. KLM underlät också att 
informera kommissionen om det faktum att Transavia hade ett betydande antal reguljära flygningar till
destinationer kring Medelhavet och sålde ett stort antal platser på dessa flygningar till nederländska 
researrangörer. Detta var en vilseledande beskrivning av Transavias verksamhet. Kommissionen ansåg
att KLM:s beteende var åtminstone grovt oaktsamt och ålade företaget böter om 40 000 euro.

Kommissionen beslutade att ålägga Sanofi och Synthélabo (1) det maximala bötesbeloppet på 50 000
euro för att ha lämnat oriktiga uppgifter. I det ärendet var kommissionen tvungen att återkalla sitt
ursprungliga beslut om godkännande efter att ha upptäckt att parterna inte hade lämnat upplysningar
om alla sina överlappande verksamheter. Kommissionen fann att det var möjligt att
konkurrensproblem uppstod även på området för aktiva narkotiska substanser, vilket parterna inte
hade beskrivit i anmälan. När det stod klart att det ursprungliga beslutet om godkännande byggde på
oriktiga uppgifter återkallades det. Ett nytt beslut om godkännande fattades därefter, vilket beaktade
avyttringen av Synthélabos verksamheter med aktiva narkotiska substanser.

I dessa beslut betonas kommissionens föresats att se till att företagen iakttar sina rättsliga skyldigheter
fullt ut. Genom att ålägga böter i enskilda ärenden betonar kommissionen den vikt den fäster vid
koncentrationsförordningens krav på att lämna fullständiga och riktiga uppgifter. Detta är av
avgörande betydelse för att kommissionen skall kunna fatta sina beslut inom förordningens strikta
tidsfrister och med full vetskap om de relevanta sakförhållandena. Oriktiga eller vilseledande
uppgifter kan leda till att kommissionen fattar felaktiga beslut, som kan få allvarliga effekter för
affärsverksamheter och konsumenter inom EU. Kommissionen kommer därför att fortsätta att
tillämpa procedurreglerna strikt och ålägga böter om reglerna bryts. Mot bakgrund av hur allvarligt
det är att bryta mot procedurreglerna i koncentrationsärenden överväger kommissionen även att
föreslå för rådet att de för närvarande relativt låga bötesbeloppen skall höjas.

(1) Ärende nr IV/M.1397.



om hänskjutande från de tyska konkurrensmyndigheterna. Detta ärende, som rörde den tyska sektorn för
färdiglagad mat, riskerade att skapa en dominerande ställning i Tyskland eller en del av landet. Eftersom
detta hot var begränsat till en viss marknad i Tyskland, hänsköt kommissionen ärendet till
Bundeskartellamt. Kommissionen beviljade ett hänskjutande till Spanien i ärendet
Heineken/Cruzcampo (118) om öldistribution i Spanien. Skälen för hänskjutandet var att
konkurrensfrågorna var antingen regionala eller nationella. Kommissionen beslutade vidare att hänskjuta
den planerade koncentration som anmälts av de två franska tillverkarna av bergsalt, Compagnie des
Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) och MDPA/SCPA (119), till de franska nationella
myndigheterna. Det planerade samriskföretaget hotade att skapa eller förstärka en dominerande ställning
på marknaden för vägsalt i nordöstra Frankrike. Inom denna sektor är den geografiska marknadens
dimension begränsad av att transportkostnaderna utgör en så stor andel av slutpriset för vägsalt. En
inledande analys av marknaderna visade att nordöstra Frankrike kunde definieras som en avgränsad
marknad. Det var också sannolikt att de andra franska regioner som använder vägsalt skulle påverkas av
transaktionen. Kommissionen beslutade därför att hänskjuta ärendet till de franska
konkurrensmyndigheterna. Vidare handlades Totals förvärv av Petrofina delvis av de franska
konkurrensmyndigheterna. Frankrike behandlade transaktionens effekter på infrastrukturen för
petroleumlagring i de södra delarna av Frankrike (dvs. Languedoc-Roussillon), där transaktionen gav
upphov till allvarliga tvivel. Även ärendet Totalfina/Elf Aquitaine (120) undersöktes delvis av de franska
myndigheterna.

192. De brittiska konkurrensmyndigheterna begärde ett hänskjutande av en del av ärendet
Exxon/Mobil, nämligen den del som rörde detaljförsäljning av motorbränsle i nordvästra Skottland.
Kommissionen hade dock redan anfört tvivel beträffande detaljhandelsmarknaden för motorbränsle i hela
Förenade kungariket. Eftersom begäran om att behandla koncentrationens effekter i nordvästra Skottland
omfattades av den undersökningen, beslutade kommissionen att behandla dessa tvivel som en del av sin
övergripande bedömning av detaljhandelsmarknaden för motorbränsle i Förenade kungariket.

193. I EDF/London Electricity (121) begärde myndigheterna i Förenade kungariket ett hänskjutande
enligt artikel 9.4. De brittiska myndigheterna var angelägna om att Director General of Electricity
Supply, den lagstadgade tillsynsmyndigheten för elindustrin, fortfarande skulle kunna vidta vissa
åtgärder för att garantera öppenheten i regelsystemet och skydda konsumenterna. Kommissionen fann
dock att begäran enligt artikel 9 inte uppfyllde kriterierna för att hänskjuta ärendet till en medlemsstat,
eftersom transaktionen inte förstärkte en dominerande ställning på någon av de berörda avgränsade
marknaderna (artikel 9.2 a i koncentrationsförordningen).

6. Beslut enligt artikel 21

194. I ärende BSCH/A. Champalimaud (122) motsatte sig Portugal transaktionen trots att kommissionen
hade godkänt den. Genom två beslut (av den 20 juli och den 20 oktober 1999) ingrep kommissionen mot Por-
tugals åtgärder. Besluten fattades med stöd av artikel 21 i koncentrationsförordningen, som ger kommissio-
nen ensam behörighet att bedöma koncentrationer med gemenskapsdimension. Med dessa beslut, särskilt
det slutliga beslut som fattades den 20 oktober 1999, markerade kommissionen att de portugisiska myndig-
heternas åtgärder inte kunde betraktas som åtgärder för att skydda legitima intressen i den mening som an-
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(119) Ärende nr IV/M.1522.
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ges i artikel 21 i koncentrationsförordningen. Dessa beslut anger särskilt att eftersom de portugisiska myn-
digheternas åtgärder bygger på skydd för nationella och strategiska intressen, strider de mot artikel 21 i kon-
centrationsförordningen, både för att de portugisiska myndigheterna underlät att anmäla dem till kommiss-
sionen och för att sådana intressen inte kan betraktas som legitima. I beslutet anges också att de påstådda till-
lsynsintressen som de portugisiska myndigheterna åberopat inte kunde anses som berättigade.

195. Med det första beslutet enligt artikel 21 av den 20 juli 1999 begärde kommissionen att den 
portugisiska finansministerns beslut om att motsätta sig transaktionen och de åtgärder som har samband med
den, såsom avskaffandet av BSCH:s och A. Champalimauds rösträttigheter i Mundial Confiançam, skulle
upphävas. Kommissionen beslutade sedan att inleda ett påskyndat överträdelseförfarande mot Portugal 
för att man inte upphävde åtgärderna mot BSCH/Champalimaud-transaktionen. Detta beslut var nödvändigt
för att nå en snabb lösning. Transaktionen mellan BSCH och A. Champalimaud kunde inte genomföras, 
trots att den hade godkänts enligt EG:s koncentrationsregler. Dessutom gav Banco Comercial Português 
till känna att man hade för avsikt att lägga bud på företagen i Champalimaud-koncernen, vilket krävde att 
den rättsliga situationen rörande kontrollen över dessa företag klargjordes snabbt.

196. BSCH och Antonio Champalimaud ingick därefter ett nytt avtal som ersatte det tidigare. Denna
transaktion har anmälts enligt koncentrationsförordningen och de portugisiska myndigheterna förväntas
inte motsätta sig den. Ärendet är mycket viktigt för gemenskapsrätten och för näringslivet, eftersom det
visar att kommissionen kan agera snabbt och bestämt för att hävda sin exklusiva behörighet i
koncentrationsfrågor. Ärendet betonar också hur viktiga transnationella affärer inom finans- och
banksektorn är.

197. I EDF/London Electricity lämnade de brittiska myndigheterna förutom en begäran enligt artikel 9
även in en begäran om erkännande av vissa ”legitima intressen” enligt artikel 21.3 i
koncentrationsförordningen. I den artikeln föreskrivs att medlemsstaterna får vidta nödvändiga åtgärder
för att skydda andra legitima intressen än de som omfattas av koncentrationsförordningen om de är
förenliga med gemenskapsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser. Med legitima intressen
enligt första stycket avses allmän säkerhet, mediernas mångfald och tillsynsregler. Alla andra allmänna
intressen skall meddelas kommissionen av den berörda medlemsstaten och skall erkännas av
kommissionen efter en bedömning av deras förenlighet med gemenskapsrättens allmänna principer och
övriga bestämmelser innan ovannämnda åtgärder kan vidtas.

198. De brittiska myndigheterna hävdade att Förenade kungariket hade ett allmänt intresse av att bevara
integriteten hos regelsystemet för elsektorn. Förenade kungariket ansåg att det var av allmänt intresse 
att kunna göra ändringar i den lagstadgade licensen för ett offentligt elförsörjningsföretag (Public 
Electricity Supply company, PES), även om ett sådant företag är part i en koncentration med en 
gemenskapsdimension. Förenade kungariket föreslog därför ändringar i London Electricitys licens. 
Kommissionen konstaterade emellertid att det inte fanns något behov av att erkänna ett ”legitimt intresse”,
eftersom den ändring av London Electricitys licens som den brittiska tillsynsmyndigheten (the Director 
General of Electricity Supply – DGES) föreslog var en tillämpning av föreskrifter i nationell lag och 
ändringarna inte var riktade mot själva koncentrationen utan mot de samgående företagens beteende efter
koncentrationen och syftade till att garantera att tillsynsmyndigheten skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

7. Återkallelse av ett kommissionsbeslut

199. I Sanofi/Synthélabo återkallade kommissionen det beslut om godkännande enligt artikel 6.3 a i
koncentrationsförordningen som den hade fattat den 15 mars 1999. Efter att ha tagit emot synpunkter
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från tredje man var kommissionen tvungen att beakta eventuella konkurrensproblem som skapats på
området för aktiva narkotiska substanser, som parterna inte hade beskrivit i sin anmälan. Beslutet om
godkännande ansågs därför grunda sig på oriktiga uppgifter och parterna bötfälldes senare (se faktaruta).
Efter beslutet om återkallelse inkom parterna med de relevanta uppgifterna beträffande aktiva narkotiska
substanser. Parterna åtog sig vidare att avyttra Synthélabos verksamheter på området för aktiva
narkotiska substanser och kommissionen fattade därför ett slutligt beslut om godkännande.

8. Vägledande tillkännagivanden

200. Som en del av målet att säkerställa öppenhet och klarhet i den europeiska
koncentrationskontrollen, har kommissionen under senare år antagit ett flertal vägledande
tillkännagivanden om olika aspekter av koncentrationsförordningen. Innan tillkännagivandena antogs
slutligt av kommissionen hade de varit föremål för ett omfattande samråd med medlemsstaterna,
industrin och jurister. Liknande samråd skedde under 1999 i fråga om tre nya utkast till
tillkännagivanden (123). Det första var en omarbetning av det nuvarande tillkännagivandet om
begränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet av koncentrationen,
vilket har varit i kraft ända sedan koncentrationsförordningen trädde i kraft. Det nya utkastet till
tillkännagivande tar hänsyn till den vidareutveckling som skett av kommissionens praxis sedan dess. Det
andra tillkännagivandet är ett viktigt nytt utkast till tillkännagivande om åtaganden, en företeelse som i
ett stort antal ärenden har blivit ett centralt verktyg för att ta itu med konkurrensproblem. Utkastet till
tillkännagivande beskriver vilka allmänna principer som gäller, sammanfattar de huvudtyper av
åtaganden som godtagits hittills och anger de materiella och formella kraven för att lämna åtaganden till
kommissionen och hur de senare skall genomföras av de berörda parterna. Det tredje tillkännagivandet
rör ett förslag om att förenkla handläggningen av rutinärenden som anmäls till kommissionen. Detta är
av avgörande betydelse för att kommissionens resurser skall kunna användas så effektivt som möjligt. I
utkastet till tillkännagivandet beskrivs och förklaras det förenklade förfarandet, som går ut på att
rutinärenden kan godkännas av kommissionen utan ett formellt beslut. Samtidigt införs ett antal garantier
som skall säkerställa rättssäkerhet och öppenhet. Kommissionen har för avsikt att anta de tre
tillkännagivandena under det första halvåret 2000.
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(123) Utkasten till tillkännagivanden om accessoriska begränsningar, åtaganden och rutinärenden enligt
koncentrationsförordningen har publicerats på GD Konkurrens hemsida:
(http://europa.eu.int/comm/competition/lawmerg/draft_notices/index.html).



C — Statistik
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Slutliga beslut (förordning (EEG) nr 4064/89)

Slutliga beslut (artikel 66 i EKSG-fördraget 1992–1999)

Anmälningar (förordning (EEG) nr 4064/89)

Diagram 4
Antalet slutliga beslut per år sedan 1992 och antalet anmälningar
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Diagram 5
Uppdelning efter typ av transaktion (1992–1999)
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III — STATLIGT STÖD

A — Allmän politik

201. Under 1999 tillträdde en ny kommission som är fast besluten att fortsätta den strikta kontrollen
av statliga stöd i alla dess former med det uttalade målet att ytterligare skära ner de stöd som betalas ut
inom Europeiska gemenskapen. Man har fortsatt tidigare års moderniseringar, förenklingar av
procedurreglerna, förbättringar av insynen och koncentration av resurserna på de viktiga ärendena.

202. Den sjunde översikten över statligt stöd i Europeiska unionen (124), antagen av kommissionen i
mars, omfattar åren 1995–1997. Under denna period betalade de 15 medlemsstaterna (EU-15) i
genomsnitt ut 95 miljarder euro i statliga stöd till tillverkningssektorn, jordbruket, fisket,
kolgruvesektorn, transportsektorn och sektorn för finansiella tjänster.

(i euro)

1993–95 1995–97 1995–97

Geografiskt område EU-12 (*) EU-12 EU-15 (**)

Totalt stödbelopp (i miljoner) 101 464 88 466 95 064

Stödbelopp till tillverkningssektorn (i miljoner) 41 809 36 365 37 680

Stöd per anställd 1 460 1 298 1 261

(*) Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal
och Förenade kungariket.

(**) EU-12 + Finland, Sverige och Österrike.

Totalt kan man konstatera en betydande minskning på 13 % jämfört med perioden 1993–1995 (EU-12).
Enbart tillverkningssektorn beviljades 38 miljarder euro i stöd, dvs. 2,8 % av förädlingsvärdet (EU-15).
Per anställd har stödbeloppet sjunkit från 1 460 euro för åren 1993–1995 till 1298 euro (EU-12) för åren
1995–1997.

203. Under perioden 1995–1997 stod regionalmålen (125) för 57 % av stöden till tillverkningssektorn
medan de branschövergripande målen (126) och de särskilda sektorerna (127) stod för 31 % respektive
12 %. Noteras kan också att stöden för särskilda ändamål till enskilda företag nu stabiliserar sig på ca
10 % av det totala stödbeloppet till tillverkningssektorn. I tidigare rapporter betonades att denna typ av
stöd ökade.

204. Trots de dalande siffrorna betonas det också i den sjunde rapporten att den absoluta stödnivån
fortfarande är hög. Dessutom visar rapporten att olika medlemsstater beviljar olika mycket stöd, uttryckt
exempelvis som stöd per anställd eller stöd som en procentandel av BNP. Dessa skillnader bör minskas
ytterligare. Följaktligen måste den strikta hållningen, tillsammans med ett lämpligt kontrollinstrument,
bibehållas gentemot de statliga stöden så att gemenskapens konkurrenskraft på världsmarknaderna kan
stärkas och maximal nytta kan dras av EG:s gemensamma marknad och Ekonomiska och monetära
unionen.
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(124) KOM(1999) 148 slutlig, 30.3.1999.
(125) Regioner enligt artikel 87.3 a och c i EG-fördraget.
(126) Forskning och utveckling, miljö, små och medelstora företag, handel, energibesparingar och andra syften

(framför allt undsättning och omstrukturering).
(127) Varvsindustrin, stålindustrin samt övriga sektorer.



1. Moderniseringen av kontrollen av statligt stöd

205. Kommissionen har med stöd av rådet sedan omkring två år tillbaka vidtagit olika åtgärder som
skall modernisera villkoren för hur de statliga stöden kontrolleras. Ett sammanhängande och effektivt
regelverk gör att kommissionen kan koncentrera sig på de ärenden som verkligen inverkar på den
gemensamma marknaden och lätta på företagens administrativa börda samtidigt som rättssäkerheten
garanteras och insynen byggs ut.

206. Sålunda trädde tillämpningsförordningen (128) i kraft den 16 april där tillämpningsföreskrifterna
för artikel 88 specificeras. I förordningen förklaras och kodifieras etablerad praxis och EG-domstolens
rättspraxis, t.ex. vad gäller tidsfrister för kommissionens beslutsfattande, definitionen av befintligt stöd,
nytt stöd, missbruk av stöd, individuellt stöd och stödordningar samt intresserade parters rättigheter. Som
resultat av detta kommer reglerna för statligt stöd att bli mer begripliga.

207. Vidare stärks kontrollen av stöden med hjälp av tillämpningsförordningen. Den ger kommissionen
ytterligare befogenheter, bl.a. när det gäller återkrav av stöd som är olagligt och oförenligt med fördraget.
Återkravet av oförenligt stöd har ofta försenats genom överklaganden till medlemsstaternas och
gemenskapens domstolar men i och med den nya tillämpningsförordningen måste medlemsstaterna vidta
alla åtgärder som föreskrivs i deras respektive lagstiftning, inklusive provisoriska åtgärder, så att ett
beslut om återkrav kan verkställas omedelbart och verkningsfullt. Företagen i medlemsstaterna bör alltså
alla behandlas lika vad gäller återbetalning av oförenligt stöd. Dessutom kan kommissionen verkställa
kontroller på plats då allvarliga misstankar föreligger om att enskilda beslut inte efterföljs. Vid fall av
missbruk av stöd, dvs. då ett stöd används av mottagaren i strid mot ett kommissionsbeslut, har
kommissionen rätt att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget.

208. Slutligen snabbar tillämpningsförordningen delvis på förfarandena, t.ex. genom att införa en
tidsfrist för det slutgiltiga beslutet i förfaranden som inleds i enlighet med EG-fördragets artikel 88.2
samt genom att införa strikta regler vid granskningen av ett ärende för kommissionens framställningar
om att få upplysningar och medlemsstaternas svar på dessa.

209. Ytterligare moderniseringar i statsstödskon-trollen infördes genom förordning (EG) nr 994/98 av
den 7 maj 1998. Denna förordning gör det möjligt för kommissionen att anta
gruppundantagsförordningar om statligt stöd. I dessa kan vissa kategorier av statligt stöd förklaras vara
förenliga med fördraget om de uppfyller ett antal villkor och behöver därför inte förhandsanmälas och
godkännas av kommissionen. Den 28 juli antog kommissionen tre utkast till gruppundantagsförordningar
om statligt stöd till små och medelstora företag, stöd till utbildning samt stöd av mindre betydelse. I
förordningarna lämnas klara regler som bygger vidare på EU:s redan befintliga riktlinjer och
rambestämmelser för statligt stöd. Kommissionens huvudsakliga syfte är att frigöra resurser genom att
göra samlade bedömningar av ett stort antal standardärenden vars förenlighet med EU:s regler normalt
inte innebär några problem. Detta ökar effektiviteten och ger kommissionens tjänsteavdelningar mer
utrymme att koncentrera sig på de viktiga ärendena. Medlemsstaterna kommer att ta på sig större ansvar
vid tillämpningen av EU:s regler för statligt stöd. Företagen kommer att dra nytta av den administrativa
förenklingen och den ökade insynen. Den 24–25 november konsulterades den rådgivande kommittén om
statligt stöd (bestående av företrädare för medlemsstaterna) om utkasten.
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(128) Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget, EGT L 83, 27.3.1999.



210. Ett förslag (129) till ändringar i insynsdirektivet (130) antogs av kommissionen den 30 mars (se
nedan). Kommissionen antog den 24 november ett tillkännagivande om offentliga garantier (131), med
en precision av hur kommissionen bedömer statliga stöd i form av garantier (se nedan). I syfte att stärka
kontrollen antog kommissionen dessutom den 8 juli nya riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter (132) (se nedan). Giltigheten för gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd till miljöskydd (133) från 1994 löpte ut den 31 december 1999. Kommissionen fattade i
december ett beslut (134) om att förlänga giltigheten fram till den 30 juni 2000. Slutligen antog
kommissionen den 7 juli ett meddelande om referensräntan och diskonteringsräntan (135). Det handlar i
huvudsak om en justering av dessa regler till följd av eurons införande. Sålunda är referensräntan för de
elva länderna i euroområdet hädanefter densamma, nämligen genomsnittet av den femåriga
interbankräntan, plus ett påslag om 75 räntepunkter.

2. Statligt stöd och skattepolitik

211. Det råder generell konsensus om behovet att bekämpa skadlig skattekonkurrens. Liksom angavs
i slutsatserna från ekonomi- och finansministrarnas möte i rådet den 1 december 1997 har man inom
ramen för arbetet i uppförandekodsgruppen (136) ringat in nära 280 åtgärder som potentiellt skadliga.
Efter en fördjupad granskning som gruppen gjort av samtliga dessa åtgärder har 66 av dem betecknats
som skadliga i den mening som avses i uppförandekoden. Givetvis kan uppförandekodens kriterier som
används i en bedömning av huruvida en åtgärd är skadlig eller ej skilja sig från de kriterier som anges i
artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionen har därför åtagit sig att noggrant studera samtliga dessa
åtgärder, i enlighet med sitt meddelande ”om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som
omfattar direkt beskattning av företag” (137). Kompletterande information gällande ett femtiotal åtgärder
har redan nu begärts från medlemsstaterna. Återstående åtgärder kommer inom kort att bli föremål för
en noggrann granskning.

212. Vid sidan av detta generella initiativ avslutade kommissionen det formella undersökningsförfa-
randet rörande ett erbjudande om statligt stöd till kommersiella hyrestagare i Customs House Docks-om-
rådet i Dublin (138) sedan de irländska myndigheterna inskränkt varaktigheten på skattelättnaderna, som
erbjöds till hyrestagarna, från 2010 till 2003. I beslutet heter det att skattelättnader utgör driftsstöd om
företag undantas från utgifter som de normalt själva måste betala som ett led i den fortlöpande förvalt-
ningen eller vanliga verksamheten. Främst var det den kontinuerliga karaktären hos driftsstöd som ledde
fram till slutsatsen att dylikt stöd i princip inte bör beviljas för periodiserade kostnader, som fortsätter att
löpa under en längre tidsperiod efter det att en region upphört att omfattas av artikel 87.3 a. Eftersom pe-
riodiska skattelättnader är en stödordning omfattas de av de lämpliga åtgärder som föreskrivs i artikel 88.1
i EG-fördraget.
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(129) EGT C 377, 29.12.1999.
(130) Kommissionens direktiv 80/723/EEG av den av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan

medlemsstater och offentliga företag, EGT L 195, 29.7.1980.
(131) EGT C 71, 11.3.2000.
(132) EGT C 288, 9.10.1999.
(133) EGT C 72, 10.3.1994.
(134) EGT C 14, 19.1.2000.
(135) EGT C 241, 26.8.1999.
(136) EGT C 2, 6.1.1998.
(137) EGT C 384, 10.12.1998.
(138) Ärende C 1/99 (f.d. NN 133/99), ännu ej offentliggjort.



213. Vad gäller skattestöd för investeringar i Portugal (139) ansåg kommissionen att det är förenligt med
den gemensamma marknaden att bevilja stöd som är begränsade i förhållande till kostnaderna för att
förverkliga de understödda projekten och som beviljats för att stimulera företag att göra specifika
investeringar. I den aktuella ordningen fastställs överblickbara regler som möjliggör en kvantifiering av
den förmån varje företag mottar. Dylikt stöd skiljer sig inte från ett bidrag och kan omfattas av de
regionala undantagen enligt artiklarna 87.3 a och c i EG-fördraget, i överensstämmelse med punkt 31 i
”Kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar
direkt beskattning av företag” (140).

3. Insynsdirektivet

214. Kommissionen antog den 30 mars 1999 ett utkast till ändring (141) av direktiv 80/723/EEG (142)
(”insynsdirektivet”). Med stöd i detta direktiv kan kommissionen undersöka de finansiella relationerna
mellan medlemsstaterna och offentligägda företag. Myndigheterna måste enligt direktivet årligen lämna
in information till kommissionen om företag i tillverkningssektorn och om kommissionen så begär även
om andra företag.

215. Den föreslagna ändringen är påkallad mot bakgrund av EU:s gradvisa avregleringar av
marknaderna. Under de senaste åren har kommissionen fått in fler och fler klagomål riktade mot företag
som har särskilda eller exklusiva rättigheter och/eller kompenseras för tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, men som även bedriver verksamhet i konkurrens med andra företag. I sin behandling av
klagomål som rör reglerna för statligt stöd måste kommissionen bedöma om det statliga stödet är
förenligt med den gemensamma marknaden eller om det omfattas av undantagen i artikel 86.2 i EG-
fördraget.

216. Syftet med ändringen är att skapa insyn i räkenskaperna hos (privata och offentliga) företag som
driver sådana olika verksamheter. Det gäller inte sektorer där en uppdelning av räkenskaperna redan
krävs genom andra gemenskapsinstrument (143), tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och/eller
särskilda eller exklusiva rättigheter har beviljats efter ett öppet förfarande eller företag vars årliga totala
nettoomsättning är mindre än 40 miljoner euro.

4. Tillkännagivande om statliga garantier

217. Kommissionen antog den 24 november ett ”tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier” (144). Kommissionen avser att i möjligaste
mån öka insynen på detta område så att kommissionens beslut därigenom kan bli förutsägbara och lika
behandling kan garanteras. I tillkännagivandet införs inga nya regler utan här beskrivs gällande
bedömningsprinciper.
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(139) Ärende N 97/99, EGT C 375, 24.12.1999.
(140) EGT C 384, 10.12.1998.
(141) EGT C 377, 29.12.1999.
(142) Kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan

medlemsstater och offentliga företag, EGT L 195, 29.7.1980.
(143) Exempelvis i postala tjänster, telekommunikations- eller elsektorerna i enlighet med de olika direktiven på

området.
(144) EGT C 71, 11.3.2000.



218. Statliga garantier är vanligen knutna till lån eller någon annan finansiell förpliktelse som låntagaren
avtalar om med långivaren och dessa kan beviljas som enskilda garantier eller inom garantiordningar. Om
det är fråga om stöd, är stödmottagaren vanligen låntagaren eftersom denne kan skaffa fram medel till lägre
kostnader än vad som vore möjligt utan garantin. I tillkännagivandet förklaras hur stödinslaget i en garanti
bör beräknas och flera metoder anges även för hur beräkningen kan göras.

219. Under vissa omständigheter (t.ex. om en garanti beviljas i efterskott för ett redan tecknat lån utan
ändringar av villkoren) kan det även röra sig om stöd till långivaren. Granskning måste ske från fall till
fall.

220. I tillkännagivandet redogörs även för vissa omständigheter då kommissionen på förhand antar att
en garanti saknar inslag av stöd. Hit räknas bl.a. då låntagaren har en sund finansiell ställning och i
princip skulle kunna få ett lån till marknadsvillkor på finansmarknaderna, att garantin är knuten till en
bestämd finansiell transaktion, avser ett fastställt högsta belopp, inte täcker mer än 80 % av det
utestående lånet och att marknadspris betalats för garantin. Liknande överväganden gäller även
garantiordningar, vartill kommer att den premie som betalts av det mottagande företaget bör beräknas på
ett sätt som med all sannolikhet gör ordningen självfinansierande. Denna uppräkning innebär dock inte
att garantier automatiskt har inslag av stöd om samtliga villkor inte uppfyllts.

221. I tillkännagivandet behandlas inte frågan om förenligheten med fördraget. I detta avseende gäller
samma regler som för statligt stöd i andra former.

222. De principer som förklaras i tillkännagivandet gäller för alla former av statliga garantier, oavsett
om de fastställts i avtal eller lagstiftningsvägen. Mer gynnsamma finansieringsvillkor som erhålls av
företag vars rättsliga form innebär en uttrycklig statlig garanti eller att staten täcker förluster betraktas
också som stöd i form av garantier av kommissionen. Detsamma gäller för statligt förvärv av andelar i
företag om obegränsat ansvar accepteras i stället för det sedvanliga begränsade ansvaret.

223. I tillkännagivandet redogörs vidare för följderna av oanmält statligt garantistöd. Garantier skiljer
sig från andra statsstödsåtgärder (t.ex. bidrag) såtillvida att staten när det gäller garantier inte bara ingår
en rättslig förbindelse med stödmottagaren utan även med tredje part, t.ex. givaren av ett lån som
garanteras av staten. Därför måste det undersökas om ett olagligt beviljat statligt stöd även får följder
för tredje part. Denna fråga skall dock bedömas enligt nationell lagstiftning.

B — Stödbegreppet

224. Alla statliga åtgärder som uppfyller parametrarna i artikel 87.1 i EG-fördraget är statligt stöd och
kan vara oförenliga med den gemensamma marknaden. För att beröras av artikel 87.1 måste stödet a)
beviljas av staten eller med statliga medel, b) ge stödmottagaren en ekonomisk fördel, c) beviljas
selektivt till ”vissa företag” eller för ”viss produktion” och därmed snedvrida konkurrensen samt d)
påverka handeln mellan medlemsstaterna. I vilken form stödet beviljas (bidrag, räntebidrag,
skattelättnader, lånegarantier osv.) är inte relevant vid en bedömning enligt artikel 87.1.

225. De nationella myndigheterna har intresse av att få det fastslaget vad som utgör statligt stöd enligt
artikel 87.1, eftersom de enligt artikel 88.3 i EG-fördraget och artikel 2 i tillämpningsförordningen (145)
är skyldiga att underrätta kommissionen om planerade åtgärder. Riktlinjer om hur statligt stöd skall
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definieras är också avgörande för potentiella stödmottagare som uppmanas ta reda på huruvida de stöd
de hoppas kunna få är lagenliga. Om medlemsstaterna har minsta tvivel om huruvida planerade åtgärder
är att betrakta som statligt stöd rekommenderas de livligt att anmäla dessa till kommissionen. I annat fall
löper stödmottagaren risken att med ränta tvingas betala igen det utbetalda stödet.

1. Medlens ursprung

226. För att utgöra stöd måste åtgärden betalas med statliga medel. I ärendet Kinderkanal och
Phoenix (146) fann kommissionen att de mottagaravgifter som krävs i Tyskland av alla televisionsägare
var att betrakta som statliga medel. De är obligatoriska och måste betalas oavsett om tittaren faktiskt
tittar på de program som utsänds av de offentliga radio- och TV-bolagen. Medlen inkasseras och
distribueras på basis av statliga förordningar.

227. På samma sätt ansåg kommissionen att de belopp som franska notarier i landsbygdsområden
måste deponera i banken Crédit Agricole (147) är att betrakta som offentliga medel. Enligt fransk
lagstiftning är dessa notarier skyldiga att på Crédit Agricole sätta in medel som de erhåller från sina
kunder i samband med transaktioner som måste förrättas av notarier. I utbyte får notarierna en provision
på 1 % för insättningarna. Kommissionen noterade att medlemsstaten genom sin diskretionära
befogenhet beviljat Crédit Agricole exklusiva rättigheter att ta emot ekonomiska resurser och att dessa
medel kom från notarier som i Frankrike är myndighetsutövande ämbetsmän. Kommissionen drog därför
slutsatsen att de belopp som deponerats av notarierna måste anses vara statliga medel.

228. I domen gällande Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA och Dornier
Luftfahrt GmbH (148) av den 17 juni fann EG-domstolen att ett särskilt konkursförfarande kan förorsaka
kostnader för staten. Tillstånd till fortsatt ekonomisk verksamhet under särskilt skydd kan innebära
ytterligare kostnader för myndigheterna om staten eller offentliga organ finns bland de huvudsakliga
fordringsägarna hos det företag som befinner sig i svårigheter. Företaget skulle komma i åtnjutande av
fördelar på statens bekostnad, t.ex. statliga garantier, sänkta skattesatser, dispens från skyldigheten att
betala böter eller en faktisk avskrivning av offentliga fordringar.

2. Fördelar som ges ett eller flera företag

229. Det är den ekonomiska fördel som tillförs företag genom statliga stödåtgärder som kan leda till
att konkurrensen snedvrids på det sätt som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Fördelen kan beviljas med
alla möjliga medel och under alla möjliga omständigheter och är inte en följd av marknadens naturliga
sätt att fungera. Finns inte några sådana fördelar är åtgärden heller inte att betrakta som stöd. Följaktligen
fann kommissionen att sänkningen av koncessionsavgiften för ett offentligt sändningsbolag inte utgjorde
något stöd (149). Sänkningen innebar inte någon fördel för företaget eftersom det i detta specifika fall
endast innebar en minskning av de fördelar som innehas av de privata konkurrenter som betalar ännu
lägre avgifter. Också i ett fall där ett spanskt vinodlingsföretag erhöll stöd för restaurering av historiska
klosterbyggnader i dess ägo fann kommissionen att något stöd inte ingick (150). Byggnaderna används
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inte för företagets ekonomiska verksamheter och det stöd som erhållits täckte endast en liten del av
restaureringskostnaderna. Kommissionen drog slutsatsen att mottagaren inte vunnit några ekonomiska
fördelar för sin affärsverksamhet som skulle kunna leda till en snedvridning av konkurrensen.

230. I enlighet med EG-domstolens fasta praxis utgör en partiell sänkning av de sociala avgifterna för en
bestämd industrisektor stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget (151). Den 5 oktober 1999
meddelade EG-domstolen i sitt beslut rörande den franska textilplanen (152) att det också är att betrakta som
en fördel när staten beviljar sänkningar av de sociala avgifterna som kompensation för extrakostnader som
uppstår i företag till följd av kollektivavtal med fackföreningarna. Dessa avtal har slutits frivilligt av de be-
rörda företagen på grundval av en ekonomisk utvärdering som gjorts av avtalsparterna.

231. Den ekonomiska fördelen är inte alltid uppenbar om den uppstår på annat sätt än genom direkta
bidrag. I sitt tillkännagivande om statliga garantier (153) av den 24 november 1999 bedömer
kommissionen i vilken omfattning statliga garantier kan utgöra en fördel för inblandade företag. Då en
garanti beviljas till marknadsvillkor antar kommissionen på förhand att några stödinslag inte föreligger.
Exempelvis i beslutet Hoogovens–Usines Gustave Boël (154) fann kommissionen att de belgiska
myndigheternas åtgärd då Duferco övertog Hoogovens–Usines Gustave Boël motsvarade marknadens
villkor och därför inte utgjorde stöd.

232. I ärendet Tubacex (155) fann dock EG-domstolen att marknadsmässiga räntesatser för banklån under
vissa omständigheter inte är något lämpligt kriterium för att fastslå om fördelar har tilldelats. EG-domsto-
len förklarade att de räntesatser som en fordringsägare begär när denne beviljar uppskov med återbetal-
ningen bestäms av andra kriterier än marknadsmässiga räntesatser för banklån. I detta fall försöker for-
dringsägaren egentligen inte göra någon extra vinst utan snarare säkra indrivningen av utestående belopp
utan förluster, t.ex. till följd av inflation. EG-domstolen koncentrerade sig på frågan om på vilka grunder
kommissionen skall bedöma om inslag av stöd föreligger. Fogasa är en institution som verkar under över-
inseende av det spanska arbetsmarknads- och socialministeriet, och har till uppgift att betala ut löner till an-
ställda i företag som är oförmögna till detta p.g.a. insolvens. EG-domstolen förklarade att detta inte kan
jämföras med beviljande av lån till företag i svårigheter. De berörda företagens skuldvolym ökar automa-
tiskt när Fogasa övertar deras löneutbetalningar. Tubacex är nämligen enligt lagen skyldig att återbetala
dessa summor. Endast formerna för återbetalningen är föremål för förhandlingar. För att kvantifiera möjli-
ga stödinslag måste kommissionen följaktligen analysera en jämförbar marknadssituation för att kunna få
fram en lämplig referensräntesats. Fogasa måste därför jämföras med en privat fordringsägare som försö-
ker indriva ett lån genom att bevilja uppskov med återbetalningen och förhandla fram villkoren för den-
samma. EG-domstolen förklarade att kommissionen gjorde fel när den jämförde räntesatsen på 9 %, som
faktiskt betalades, med normala marknadsmässiga räntesatser för banklån i stället för att titta på de ränte-
satser som en privat fordringsägare i en jämförbar situation skulle begära, och som förmodligen skulle le-
gat lägre än dessa marknadsmässiga räntesatser.

233. De villkor enligt vilka offentliga företag tecknar avtal om tjänster med företag i beroendeställning
som är verksamma på marknaden kan utgöra statligt stöd. I ärendet Sécuripost (156) fann dock
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kommissionen att de avtalsmässiga relationerna mellan franska La Poste och Sécuripost bestämdes av
marknadspriserna och därför inte medförde någon ekonomisk fördel för Sécuripost.

234. En specifik situation där ett statligt agerande kan jämföras med marknadens förutsättningar är fall
då staten skjuter till kapital i sina företag. Här tillämpar kommissionen privatinvesterarkriteriet och
bedömer huruvida staten, genom att bistå offentliga företag eller privata delvis statsägda företag, gör
detta till gynnsammare villkor än en privat investerare som agerar enligt marknadens normala
förutsättningar skulle ha gjort. Om så är fallet innebär detta agerande statligt stöd i den mening som avses
i artikel 87.1. Detta synsätt har bekräftats av förstainstansrätten (157). Rätten menade dock att ett
moderföretag även i privat affärsverksamhet under en begränsad tid kan bära förluster i ett dotterföretag.
Detta agerande kan föranledas av omsorgen om gruppens anseende eller av en omläggning av dess
verksamhet. Utsikter måste dock finnas, enligt förstainstansrätten, för att dotterbolaget skall bli lönsamt
igen. En privat investerare skulle inte efter år av förluster kunna skjuta till ytterligare kapital som
överstiger kostnaderna för en likvidation av företaget. Privatinvesterarprincipen är även tillämplig i fall
där staten avstår från avkastning på investeringar som en privat investerare skulle ha krävt. I beslutet
gällande Westdeutsche Landesbank drog kommissionen slutsatsen att den avkastning på 0,6 % som
begärdes av delstaten Nordrhein-Westfalen är lägre än vad en privat investerare räknar med om han
skjuter till sådana medel i en banks kapitalbas. Att avstå från skäliga intäkter utgör stöd (158).

235. Å andra sidan medför det ingen diskriminerande fördel för företag i den mening som avses i artikel
87.1 om staten endast köper en produkt eller en tjänst från ett företag för marknadspris. Följaktligen fann
kommissionen att offentligt stöd till infrastrukturförvaltare som möjliggör för dem att erbjuda vissa tjänster
(t.ex. byggande och drift av tullbelagda vägar) inte utgör stöd om infrastrukturförvaltaren väljs efter en icke
diskriminerande anbudsinfordran öppen för alla reella och potentiella anbudsgivare. Enligt kommissionen
är detta det bästa sättet att se till att det offentliga stödet blir det minsta möjliga som behövs för att förverkli-
ga projektet och därigenom återspeglar marknadspriset för genomförandet av projektet (159). Om någon an-
budsinfordran ej ägt rum kan kommissionen, under exceptionella omständigheter, anse att medlen från den
offentliga sektorn utgör marknadspris om det statliga stödet bedömts av en oberoende expert på basis av ge-
nerellt godtagna marknadsindikatorer och värderingsnormer och har befunnits motsvara det minimipris som
betalas för en tjänst eller vara (160).

236. I ett ärende där en medlemsstat köpt ett förutbestämt antal resekuponger till ett förutbestämt pris från en
färjelinje (161) ansåg förstainstansrätten att priset inte nödvändigtvis återspeglar marknadspriset. Antalet in-
köpta kuponger var högre än vad som faktiskt använts under tidigare år. Dessutom kunde kupongerna endast
användas under lågsäsong, vilket befriade färjelinjen från att eventuellt behöva öka sin kapacitet under högsä-
song. Transaktionen ansågs därför innebära en fördel i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

3. Specificitet

237. För att avgöra huruvida en åtgärd utgör stöd måste stöd som inriktas på vissa företag eller viss
produktion (artikel 87.1 i EG-fördraget) särskiljas från stöd som inverkar över sektorsgränserna och som
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tillämpas lika över hela medlemsstatens territorium samt syftar till att gynna hela ekonomin. I det
sistnämnda fallet föreligger inte något statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1.

238. Följaktligen beslöt kommissionen den 11 maj att en nederländsk skatteåtgärd (partiell överavskriv-
ning avseende FoU-laboratorier) inte utgör statligt stöd eftersom det är en skatteåtgärd (162). Åtgärden består
i att investeringar i FoU-laboratorier kan skrivas av på kortare tid. De nederländska myndigheterna har inga
skönsmässiga befogenheter vad gäller tillämpningen av åtgärden. Åtgärden är inte sektorsspecifik, den
kommer att vara öppen för alla företag på lika villkor och den har inte någon regional eller lokal begränsning.
Därför saknar åtgärden specificitet.

239. Även om en åtgärd inte begränsar sig till en enda sektor kan den ändå betraktas som specifik. I
en dom av den 17 juni i ärendet Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA och Dornier
Luftfahrt GmbH (163) fann EG-domstolen att ett italienskt särskilt konkursförfarande som avviker från
det normala måste anses vara en specifik åtgärd. EG-domstolen noterade att lagen är avsedd att tillämpas
selektivt till förmån för stora industriföretag i kris som har en särskilt hög skuldsättning gentemot vissa
kategorier av fordringsägare, oftast offentliga fordringsägare. Kommissionen konstaterade även att
industriministeriets beslut att sätta krisföretaget under tvångsförvaltning påverkas av nationella
industripolitiska överväganden och därför är diskriminerande. Därför avser denna lag specifika företag.
Även i beslutet om Déménagements-Manutention Transport SA (164) av den 29 juni underströk EG-
domstolen att då organ som beviljar ekonomiska förmåner har utrymme att göra skönsmässiga
bedömningar och kan bestämma vem som skall få förmåner eller vilka villkor som skall gälla för den
beviljade åtgärden, kan det inte anses vara fråga om en allmän åtgärd.

240. Kommissionen ansåg att en spansk ordning avseende skattekredit var specifik eftersom den
begränsades till att omfatta stora investerare. Den minsta investering som krävdes (15 miljoner euro) för
att ge rätt till skattekrediten är så stor att den i praktiken begränsar tillämpningen till investeringar där
betydande finansiella resurser krävs. Detta är inte motiverat med hänvisning till ”arten eller strukturen”
hos det skattesystem från vilket krediten utgör ett undantag (165). Det faktum att endast stora investerare
kan komma i åtnjutande av skattelättnaden gör den till en specifik åtgärd, vilket i sin tur innebär att den
är ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget (166).

241. Den 17 juni fastställde EG-domstolen kommissionens beslut (167) om att sänkningen av sociala
avgifter genom det belgiska programmet Maribel bis/ter är en selektiv åtgärd (168). Programmet utesluter
företag som tillhör sektorer inom processindustrin som inte räknas upp i de kungliga förordningar som
inrättar programmet liksom företag i tjänstesektorn och byggsektorn från att utnyttja sänkningen. Varken
det stora antalet stödberättigade företag eller mångfalden av industrisektorer som dessa företag hör till
eller dessa sektorers betydelse är ett belägg för att programmet Maribel bis/ter utgör en allmän
ekonomisk-politisk åtgärd.
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4. Påverkan på handeln mellan medlemsstater

242. Också när staten tillerkänner begränsade fördelar till företag som är verksamma inom
konkurrensutsatta sektorer sker en snedvridning, eller föreligger risk för snedvridning, av konkurrensen.
För att avgöra snedvridningens inflytande på handeln mellan medlemsstaterna räcker det med att dra
slutsatsen att stödmottagaren utövar (helt eller delvis) verksamheter där handel mellan medlemsstaterna
sker. Kommissionen drog därför slutsatsen i ärendet Marina di Stabia (169) att en fritidsbåthamn vid den
syditalienska tyrrenska kusten även kan dra till sig en begränsad efterfrågan ända upp till den sydfranska
kusten och därigenom inverka på handeln mellan medlemsstaterna. För rent lokala tjänster kan detta
ibland uteslutas. I ärendet om stöd till offentlig transport i lagunområdet i Venedig fann kommissionen
att en lokal tjänst utan potentiell konkurrens, p.g.a. exklusiva rättigheter som innehas av det verksamma
företaget, inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna (170).

243. I en spansk ordning om bidrag till förtidspensionering av åkare med eget företag (171) fann
kommissionen inte någon potentiell snedvridning av konkurrensen. Enligt ordningen tillerkänns åkare
över 60 år med eget företag ett bidrag om de definitivt upphör med sitt yrke. Stödmottagarna avslutar
sin affärsverksamhet, varför åtgärden inte innebär några fördelar för företag som verkar på marknaden
och den kan alltså inte ha någon inverkan på handeln mellan medlemsstaterna.

244. I beslutet om kompensation till nederländska bensinstationer belägna nära den tyska gränsen för
en påstådd minskning av omsättningen till följd av Nederländernas högre punktskatter höll
kommissionen fast vid att statligt stöd inte får användas till att kompensera företag belägna vid
riksgränser för skatteskillnader mellan två länder (172). Beslutet gällde stationer som inte omfattas av
regeln om stöd av mindre betydelse. EG-domstolen bekräftade att det faktum att en medlemsstat genom
unilaterala åtgärder försöker tillnärma konkurrensförhållandena inom en viss ekonomisk sektor i
förhållande till övriga medlemsstater inte förändrar åtgärdens stödkaraktär (173).

C — Granskning av stödens förenlighet med den gemensamma 
marknaden

1. Branschövergripande stöd

1.1 Små och medelstora företag

245. Generellt sett är kommissionen positivt inställd till stöd till små och medelstora företag eftersom
dessa har strukturella handikapp i jämförelse med stora företag, men också eftersom de har en potential
i fråga om innovation, nya arbetsplatser och tillväxt. Den 28 juli antog kommissionen ett förslag till
gruppundantagsförordning avseende stöd till små och medelstora företag. Förslaget bygger vidare på
redan befintliga riktlinjer gällande stöd till små och medelstora företag. Vidare ingår här möjligheten att
beräkna investeringsstöd på samma sätt som stöd till sysselsättningsskapande investeringar. Det betyder
att investeringsstödet kan beräknas som en procentandel av kostnaderna för de ytterligare arbetstillfällen
som den skapar. Denna metod infördes för första gången i regionalstödsriktlinjerna. Kommissionen
föreslog att metoden skall tillämpas på små och medelstora företag även utanför stödområdena eftersom

92 XXIX:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2000) 720 SLUTLIG

KONK. RAP. 1999

(169) Ärende N 582/99.
(170) Ärende C 81/97.
(171) Ärende N 491/99.
(172) Ärende C 43/98.
(173) Mål-6/97, Italien mot kommissionen, dom av den 19 maj 1999.



det gynnar arbetskraftsintensiva näringsgrenar mer än stöd som endast mäts som en procentandel av
investeringar i anläggningstillgångar. Det kan särskilt vara en hjälp för företag i tjänstesektorn.

246. I kommissionens beslut gällande den danska Vækstfonden (174) godkändes en offentlig fond vars
syfte är att bevilja lån med del i resultatet och att skjuta till kapital till innovationsfonder och
riskkapitalfonder. Investeringarna i de sistnämnda fonderna görs tillsammans med privata investerare.
Fondernas investeringsbeslut bygger på kommersiella överväganden. Kommissionen fann att ordningen
inte ger fördelar till fondens privata investerare på ett sätt som skulle kunna snedvrida konkurrensen i
en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Kommissionens slutsats bygger på att fonden
är utformad att ge de privata investerarna minsta möjliga erforderliga stimulans för att få dem att ta den
ytterligare risk det innebär att investera i innovativa små och medelstora företag. Kommissionen drog
dessutom slutsatsen att eventuella fördelar till de små eller medelstora företag i vilka fonderna investerar
inte kommer att överskrida de nivåer som fastställs i riktlinjerna för stöd till små och medelstora företag
och stöd till FoU.

1.2 Forskning och utveckling

247. Stöd till forskning och utveckling ligger i gemenskapens intresse och kan även godkännas i form
av särskilt stöd till enskilda företag. I ärendet Dornier Luftfahrt GmbH (175) godkände kommissionen en
statlig garanti till ett FoU-projekt avseende utveckling av en ny generation av regionala flygplan.
Åtgärden ansågs avse utvecklingen före en introduktion på marknaden och vara i linje med
gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (176). Kommissionen godkände också
en nederländsk stödåtgärd som skall stimulera ett långsiktigt forskningsprogram vid Shell Chemicals
BV (177). Programmet är ett gemensamt initiativ som tagits av den nederländska regeringen och Shell
Chemicals. Det kommer att koncentreras på tre teman: katalys, genomgripande analytiska metoder och
molekylär toxikologi. Forskningen kan resultera i nya material, en bättre förståelse av materialens
beskaffenhet och/eller sammansättning och produktflöden samt en bättre förståelse av hur vissa
molekylära strukturer samspelar med mänskliga celler. Stödet skall bl.a. tjäna som en katalysator för ett
intensifierat samarbete mellan Shell chemicals och universitetsvärlden och har följaktligen en
stimulanseffekt. Kommissionen drog slutsatsen att programmet är en kombination av grund- och
industriforskning och att det är förenligt med gemenskapsramen för statligt stöd till forskning och
utveckling.

1.3 Sysselsättning och utbildning

248. En av EG:s viktigaste utmaningar är hur sysselsättningssituationen skall förbättras. I EG-
fördragets nya avdelning om sysselsättning stipuleras att medlemsstaterna skall utveckla en samordnad
sysselsättningsstrategi för att främja en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en
arbetsmarknad som är mottaglig för ekonomiska förändringar. Den viktiga roll som utbildningen spelar,
både genom att främja gemenskapens konkurrenskraft och genom att skapa och bevara arbetstillfällen,
har uppmuntrat medlemsstaterna att gynna investeringar i utbildning. För att betona vikten av denna typ
av stöd antog kommissionen den 28 juli ett utkast till gruppundantagsförordning om stöd till utbildning.
Avsikten är att rambestämmelserna för stöd till utbildning (178) skall införlivas i förordningen.
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249. Europeiska unionens intresse av att hjälpa till med att skapa nya arbetstillfällen gäller givetvis regul-
jär sysselsättning. Kommissionen godkände därför den 3 mars ett italienskt förslag om att bevilja sänkta so-
ciala avgifter och skatteeftergift till arbetsgivare som anställer sin ”svarta” arbetskraft till normala vill-
kor (179). Kommissionen erkänner gemenskapens intresse av att bekämpa den svarta ekonomin.

250. Stöd till sysselsättningsbevarande åtgärder påminner om driftsstöd. Dessa kan därför godkännas en-
dast på vissa villkor i regioner som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a. I ett beslut om en
sänkning av sociala avgifter i städerna Venedig och Chioggia (180) avslog kommissionen stöd till sysselsätt-
ningsbevarande åtgärder i lagunområdet, medan man däremot godkände den del av ordningen som avser
stöd till rekrytering av mindre gynnade kategorier av arbetstagare och till sysselsättningsskapande åtgärder.

251. I ärendet om enskilt stöd till personalutbildning vid Eli Lilly Ltd i Förenade kungariket (181)
godkände kommissionen ett projekt för utbildning av de anställda i Eli Lilly, som verkar inom den
biofarmaceutiska branschen. Kommissionen ansåg att projektet var ett allmänt utbildningsprojekt i den
mening som avses i gemenskapsramen för stöd till utbildning. Genom projektet skapas färdigheter som
är överförbara till andra företag inom samma bransch eller till företag inom relaterade områden. Att
färdigheterna är ”överförbara” understryks av det faktum att det resulterar i kvalifikationer som erkänns
över hela landet.

1.4 Miljö

252. Kommissionen beslöt den 22 december att förlänga riktlinjerna för statligt stöd till
miljöskydd (182) till den 30 juni 2000. Efter detta datum är det meningen att nya riktlinjer skall börja
gälla. År 1999 hade kommissionen flera gånger tillfällen att förtydliga tolkningen av de redan befintliga
riktlinjerna.

253. Den 21 april beslöt kommissionen att inte göra några invändningar mot ett flertal särskilda
skattebestämmelser i den tyska lagstiftningen från januari och februari 1999 som inför en
miljöskattereform (183). Med denna skatteordning infördes en ny skattesats för elektricitet och
mineralolja, men även flera skattebefrielser, i synnerhet sänkta skattesatser för tillverkningsindustrin,
jord- och skogsbrukssektorn och järnvägstransporttjänster. I enlighet med riktlinjerna om statligt stöd för
miljöskydd kan införandet av miljöskatter och -avgifter under vissa förutsättningar motivera statligt stöd
i form av lättnader i miljöbeskattningen. Detta kan vara fallet om vissa sektorer inte omedelbart kan bära
den extra ekonomiska bördan och behöver tillfälliga skattelättnader. Kommissionen fann att villkoren för
ett sådant godkännande hade uppfyllts. Kommissionen tog hänsyn till att alla EG:s medlemsstater eller
länder utanför EU för närvarande inte tar ut sådana energiskatter och att införandet av miljöskatter därför
påverkar konkurrenskraften för de berörda företagen. Kommissionen beaktade också att den tyska
regeringen åtagit sig att på nytt anmäla åtgärderna för godkännande senast om tre år. Kommissionen
godkände även stödet med avseende på sektorer som omfattas av EKSG-fördraget (184).

254. Kommissionen vidhåller att stöd till investeringar för miljöförbättringar endast får baseras på de
ytterligare kostnader som uppstår då miljömålen uppfylls. Kommissionen godkände därför bara en del
av ett miljöinvesteringsstöd som föreslagits av den nederländska regeringen för investeringar vid
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uppförandet av en processintegrerad gasturbin vid raffinaderiet NEREFCO (185). För att riktlinjerna skall
kunna tillämpas, måste dessutom det planerade stödet verkligen uppfylla miljöskyddsmålet. I ärendet
Ferriere Nord SpA betvivlade kommissionen starkt att miljöskyddshänsyn var det främsta syftet med de
påstått stödberättigande investeringarna och inledde ett förfarande (186).

1.5 Undsättnings- och omstruktureringsstöd

255. Den 8 juli antog kommissionen de reviderade riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och om-
strukturering av företag i svårigheter (187). De nya riktlinjerna innebär i flera avseenden en åtstramning av re-
glerna, vilket är i linje med kommissionens åtaganden i handlingsplanen för den inre marknaden från 1997.
Stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter har figurerat i några av de mest omfattande
och kontroversiella statsstödsärendena under de senaste åren. Kommissionen har upprepade gånger uttryckt
sina farhågor angående nivån på denna typ av stöd inom EU, som ofta beviljas på ad hoc-basis som en reak-
tion på plötsliga kriser. Denna typ av stöd snedvrider konkurrensen på den gemensamma marknaden i sär-
skilt hög grad.

256. I de nya riktlinjerna, som ersätter den tidigare versionen från 1994, skärps reglerna på flera områden.
Ett exempel på detta är upprepat omstruktureringsstöd. I och med tillämpningen av principen ”en enda gång”
utesluts ett andra omstruktureringsstöd till företag under tio år efter det att den första omstruktureringen har
avslutats. I texten förtydligas vilka företag som kan betraktas som företag i svårigheter och det betonas att nya
företag (inklusive företag som bildats med tillgångar från tidigare företag) inte kan komma i betraktande. I
riktlinjerna begränsas även medlemsstaternas möjligheter att bevilja stöd som godkänts för andra syften (t.ex.
regionalstöd) till företag som genomgår en understödd omstrukturering. Samtidigt bibehålls de grundlägg-
gande principerna i den gamla texten: undsättningsstöd syftar till att kortfristigt upprätthålla driften medan
företagets framtidsutsikter bedöms och kan endast beviljas i form av lån och garantier. Omstruktureringsstöd
kan bara beviljas då det finns en detaljerad omstruktureringsplan som syftar till att göra företaget lönsamt igen.
Företaget måste kompensera stödet med en motprestation t.ex. i form av kapacitetsminskningar.

257. De nya reglerna täcker den särskilda situationen i de nya tyska delstaterna. Under de senaste åren
har kommissionen tillåtit särregler i denna del av Tyskland med tanke på områdets svårigheter i samband
med övergången till en marknadsekonomi. Även under 1999 fick kommissionen åtskilliga ärenden på
sitt bord som gällde företag i de nya delstaterna. I den nya texten fastställs tydliga tidsbegränsningar för
denna särbehandling, detta eftersom kommissionen anser att den inte längre är berättigad. Bl.a. kommer
principen om engångsstöd till fullo att tillämpas efter den 31 december 2000.

258. I många av de tyska omstruktureringsärendena hade kommissionen inte några invändningar. I flera
ärenden vidhöll dock kommissionen kravet på genomförbara och realistiska omstruktureringsplaner. Ex-
empel på detta är besluten om Spindelfabrik Hartha (188), Dieselmotorenwerk Rostock (189), Weida Leder
GmbH (190) och Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (191). I ärendet Graphischer Maschinenbau
GmbH (192) sänkte kommissionen det föreslagna stödbeloppet eftersom det överskred det minimibelopp
som behövdes för en omstrukturering av företaget.
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259. Omstruktureringsplaner kan endast godkännas om betydande bidrag kommer från privata
investerare. I ärendet Verlipack/Heye-Glas (193) hade kommissionen i ett tidigare skede konkluderat att
deltagandet från företaget Heye-Glas i omstruktureringen av Verlipack motsvarade det obligatoriska
bidraget från privata investerare. Senare visade det sig dock att Heye-Glas självt hade erhållit offentliga
medel explicit för investeringar i Verlipack. I detta fall är det diskutabelt om det kan anses att
investeringen bygger på ett affärsmässigt beslut som fattats av en privat investerare. Kommissionen
återupptog därför artikel 88.2-förfarandet.

1.6 Stöd till direktinvesteringar i utlandet

260. Offentliga stödåtgärder till förmån för direktinvesteringar i utlandet utgör statligt stöd. Emellertid
kan de vara förenliga med den gemensamma marknaden om de, vid sidan av sina effekter på EG-
industrins konkurrenskraft, främjar andra av EG:s mål, t.ex. utveckling av små och medelstora företag.
Vid bedömningen av stöd till direktinvesteringar i utlandet i små och medelstora företag tillämpar
kommissionen därför riktlinjerna för stöd till små och medelstora företag. Kommissionen godkände en
portugisisk skattestödsordning med föreskrifter om stöd till portugisiska företags direktinvesteringar i
utlandet (194). Ordningen utesluter varje direkt eller indirekt exportstöd och föreskriver att anmälan måste
ske av varje stöd till stora företag samt varje åtgärd till förmån för små och medelstora företag på
stödnivåer över trösklarna för investeringsstöd (7,5/15 %). I utkastet till gruppundantagsförordning om
stöd till små och medelstora företag förtydligas detta genom att stöd till investeringar ”inom och utom
Europeiska gemenskapen” uttryckligen tillåts (195).

2. Regionalstöd

261. I riktlinjerna (196) för statligt stöd för regionala ändamål, antagna av kommissionen 1997, infördes
en striktare metod för att avgöra vilka områden som är berättigade till regionalstöd och de därmed
förbundna stödnivåerna, eller regionalstödstaken. Kommissionen vill härigenom mer objektivt definiera
stödregionerna och stärka den geografiska koncentrationen samt minska regionalstödsnivåerna. De nya
regionalkartorna kommer att tillämpas mellan 2000 och 2006, vilket motsvarar strukturfondernas nästa
åtgärdsperiod.

262. Under 1999 genomfördes denna reform. Kommissionen bad medlemsstaterna att anmäla sina
regionalkartsförslag före utgången av mars månad 1999. Anmälningarna kom merendels in för sent.
Kommissionen kunde dock 1999 godkänna regionalstödskartorna för de fem nya östtyska
delstaterna (197) och för Finland (198), Danmark (199), Irland, Grekland samt de regioner i Portugal som
får stöd enligt artikel 87.3 a (200). Vad gäller Frankrike, Belgien och Nederländerna (201) samt artikel 87.3
c-regionerna i Tyskland (202) och Portugal (203) inledde kommissionen ett artikel 88.2-förfarande efter att
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ha konstaterat att kartförslagen inte helt motsvarade riktlinjerna i fråga om avgränsningen av
stödregionerna och/eller fastställandet av stödnivåerna. Kartorna för Österrike, Spanien, Italien,
Luxemburg, Förenade kungariket och Sverige granskas i december 1999 fortfarande enligt förfarandet i
artikel 88.3.

263. I detta sammanhang har kommissionen underrättat medlemsstaterna om att stöd som beviljas
enligt ordningar som inte överensstämmer med regionalstödsriktlinjerna är olagliga och oförenliga med
den gemensamma marknaden. Dessutom är sådant regionalstöd olagligt som utbetalats fr.o.m. den 1
januari 2000 till platser utanför de regioner som omfattas av undantagen i artikel 87.1. Det är nödvändigt
att snabbt färdigställa regionalkartorna och att genomföra de lämpliga åtgärder som medlemsstaterna
godtog 1998 så att strukturfondsåtgärderna kan sättas igång under den nya programperioden.

264. De sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt (204) till-
ämpades för första gången sedan de trädde i kraft den 1 september 1998 för en tidsperiod av tre år. Kommiss-
sionen beslöt den 21 april att inte göra några invändningar mot regionalstöd som Spanien avsåg att bevilja till
förmån för företaget Rockwool Penisular SA (205). De sektorsövergripande rambestämmelserna syftar till att
skärpa kontrollen av ärenden där riskerna för konkurrenssnedvridning är stora (206). I enlighet med bestämm-
melserna beviljas en ”bonus” till stöd som finansierar investeringar som direkt eller indirekt leder till nya ar-
betstillfällen. Vidare innebär riktlinjerna att mindre stöd tillåts då investeringen skapar en kapacitetsökning
i sektorer på nedgång eller i vilka överkapacitet råder, eller om det stödmottagande företaget, innan den
understödda investeringen har skett, har en marknadsandel på minst 40 %. Kommissionen visade sig kunna
iaktta de ytterst stränga tidsfristerna som föreskrivs i detta regelverk.

265. Kommissionen avslutade det formella undersökningsförfarandet gällande en ordning, ändrad av
de irländska myndigheterna, enligt vilken statligt stöd erbjuds till kommersiella hyrestagare i Customs
House Docks-området i Dublin (207). Kommissionen hyste farhågor rörande de långsiktiga effekterna av
skatteförmånen, som enligt bestämmelserna skulle fortsätta att gälla långt efter den 31 december 1999,
dvs. då den nuvarande mer gynnsamma regionalstödskartan upphört att gälla, och potentiellt fram till
2010. Farhågorna stärktes av att ärendet omfattade skatte- och driftsstöd. När det gäller både skatte- och
driftsstöd gör kommissionen speciella insatser för att säkra rättvisa konkurrensvillkor. Eftersom de
irländska myndigheterna inskränkt tidsperioden för de möjliga skattelättnaderna i ordningen från 2010
till 2003 drog kommissionen slutsatsen att den var förenlig med artikel 87.3 a.

3. Sektorsstöd

3.1 Sektorer som omfattas av särskilda regler

3.1.1 Varvsindustrin

266. Rådets förordning (EG) nr 1540/98 om fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin (208)
trädde i kraft den 1 januari 1999. I förordningen bibehålls möjligheten att bevilja driftsstöd till
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fartygsbyggnadskontrakt som undertecknats före utgången av år 2000. De anmälningar som inkommit
till kommissionen visar att medlemsstaterna väljer att fortsätta sina befintliga program för denna typ av
stöd. I enlighet med artikel 12 i förordningen lämnade kommissionen en rapport om situationen inom
världens varvsindustri (209), som diskuterades i rådet den 9 november 1999. Rapporten koncentreras på
fartygsmarknadskrisen under 1998 och i början av 1999. Branschen drabbades av minskad orderingång
i fråga om nya fartyg och mycket låga priser. Rådet godkände rekommendationerna i rapporten och
uppmanade kommissionen att lämna information om utvecklingen när så behövs.

267. Omstruktureringsperioden för den statsägda spanska varvsgruppen AESA samt för MTW-Werft
och Volkswerft i östra Tyskland avslutades den 31 december 1998. Det omstruktureringsstöd som
beviljats dessa varv reglerades av rådets förordning (EG) nr 1013/97 (210). Den sista tranchen av stödet
till Volkswerft godkändes den 8 september 1999 (211). I oktober 1999 lämnade kommissionen in den sista
rapporten till rådet i enlighet med artikel 2 i förordningen (212). Kommissionen drog slutsatsen att
omstruktureringsprogrammen i samtliga fall i realiteten hade slutförts. De två tyska varven privatiserades
tidigt under 1998, då de uppköptes av större varvsgrupper. Dessa varv rapporterade ett positivt resultat
för det första året efter privatiseringen. Med undantag för ett varv som privatiserades under
omstruktureringsperioden gjorde återstoden av de offentligägda varven i Spanien avsevärda förluster
under 1998 och misslyckades sålunda med att uppnå sitt lönsamhetsmål. Kommissionen kommer att
fortsätta sin övervakning av huruvida kapacitetsbegränsningen för varven i Tyskland och Spanien
uppfylls.

268. I oktober 1999 fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut om ett statligt stöd på 110,9
miljoner euro i form av skattelättnader till den spanska offentliga varvsgruppen AESA (213).
Kommissionen fann att stödet inte var förenligt med villkoren i kommissionens beslut från 1997 om det
ovannämnda omstruktureringsstödet till dessa varv. I det stödpaket som godkändes 1997 ingick ett
maximalt stödbelopp i form av särskilda skattelättnader på 349 miljoner euro under perioden 1995–1999,
som en kompensation för att varven inte kan få några skattelättnader enligt det generella spanska
skattekonsolideringssystemet. Varven integrerades dock därefter i det statsägda holdingföretaget
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, som var berättigat till skattelättnader enligt det
generella skattekonsolideringssystemet genom att kvitta förluster i en del av gruppen mot vinster på
annat håll. Dessa ändrade omständigheter resulterade i att varven 1998 fick en generell skattelättnad som
motsvarade deras rätt att få sådana lättnader på grundval av resultatet för 1997. Trots detta erhöll varven
i juli 1998 en särskild skattelättnad på 110,9 miljoner euro. Även om utbetalningen inte överskred det
maximibelopp för särskilda skattelättnader som godkändes 1997 drog kommissionen slutsatsen att den
var omotiverad och därför stred mot ursprungsbeslutet.

269. I juli 1999 fattade kommissionen ett beslut avseende det faktum att Kvaerner Warnow Werft (214)
överskridit sin nybyggnadskapacitet i östra Tyskland. Kommissionen beslöt att varvet måste återbetala
41,5 miljoner euro med ränta efter att kraftigt ha överskridit den tillåtna kapaciteten för 1998. Under sina
undersökningar fann kommissionen att kapaciteten överskridits ytterligare en gång 1997, varför ett
förfarande enligt artikel 88.2 inleddes (215) i juli 1999.
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3.1.2 Stål

270. Gemenskapsreglerna (de sjätte i ordningen) för statligt stöd till stålindustrin (216), som reglerar
stöden till stålindustrin, kommer fortsatt att gälla till dess att EKSG-fördraget löper ut i juli 2002. Här
föreskrivs att endast stöd som beviljats forsknings- och utvecklingsändamål, för miljöförbättringar och
sociala ändamål i samband med definitiv nedläggning av anläggningar kan anses vara fördragsförenliga.

271. Kommissionen fattade ett slutgiltigt beslut på basis av artikel 88 i EKSG-fördraget avseende
Tysklands underlåtenhet att återkräva fördragsoförenligt stöd som beviljats Neue Maxhütte (217). Detta
beslut, som är det sista steget i ett förfarande som inleddes 1998, bekräftade att Tyskland underlåtit att
uppfylla sina skyldigheter enligt EKSG-fördraget.

272. Kommissionen arbetar även i nära samarbete med kandidatländerna för att se till att
omstruktureringsplanerna för deras stålindustrier överensstämmer med de normer som följdes inom EU
under 1993 och 1994 års omstruktureringsprocess. Kommissionen informerar rådet fortlöpande om dessa
frågor.

3.1.3 Kol

273. Ett antal ärenden rörde EU:s kolindustri. Den 22 december 1998 gav kommissionen Tyskland
tillstånd (218) att bevilja ekonomiskt stöd till kolindustrin för räkenskapsåret 1999 till ett totalt belopp av
4 607,3 miljoner euro (9 195,3 miljoner tyska mark). Av detta belopp var 4 226,8 miljoner euro (8 436
miljoner tyska mark) kopplat till nuvarande produktion, medan 380,4 miljoner euro (759,3 miljoner tyska
mark) avsåg att täcka övertagna förpliktelser.

274. Den 20 januari 1999 sände kommissionen en formell underrättelse (219) till Frankrike gällande
stöd som utbetalts till Charbonnages de France (CdF) och som godkänts av kommissionen som
produktionsstöd för räkenskapsåren 1994 (beslut 95/465/EKSG), 1995 (beslut 95/579/EKSG) och 1996
(beslut 96/458/EKSG). Underrättelsen gällde även åren 1997 och 1998, för vilka statligt stöd ännu inte
godkänts. Kommissionen sände underrättelsen sedan klagomål inkommit från fem franska företag om
påstått missbruk av statligt stöd som Frankrike årligen beviljar det statliga företaget CdF. De klagande
kritiserar CdF:s försäljning av kol till priser som vanligtvis understiger världsmarknadspriset, ett
agerande som möjliggörs med hjälp av statliga stöd. Den 9 juli 1999 sände kommissionen ytterligare en
formell underrättelse (220) till Frankrike gällande produktionsstöd som utbetalats till CdF under
budgetåren 1997, 1998 och 1999 utan godkännande från kommissionen. Frågan gäller om CdF:s
upplåning på finansmarknaderna, som enligt en av kommissionen genomförd finansiell analys endast
verkar ha tagits upp för att täcka förluster i verksamheten och räntekostnader från tidigare obligationslån,
överensstämmer med definitionen av stöd i gemenskapsreglerna. Trots sitt krisartade ekonomiska
tillstånd har CdF högsta möjliga betygssättning på de internationella finansmarknaderna på sina kort-
och medellångfristiga lån (Standard & Poors AAA, bekräftat av Moody’s). Kommissionen anser att detta
förtroende i internationella finanskretsar inte kan förklaras på något annat sätt än att det, även om någon
formell garanti inte ställts, finns en underförstådd garanti från den franska staten avseende de lån som
tagits upp av CdF, vilket kan anses vara oanmält statligt stöd.
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(216) Kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG av den 18 december 1996 om gemenskapsregler för statligt stöd till
stålindustrin (EGT L 38, 28.12.1996).

(217) EGT L 230, 31.8.1999.
(218) EGT L 117, 5.5.1999.
(219) EGT C 99, 10.4.1999.
(220) EGT C 280, 2.10.1999.



275. Den 4 maj 1999 gav kommissionen (221) Spanien tillstånd att ge finansiellt stöd för räkenskapsåret
1999 till ett totalt belopp på 1 071,3 miljoner euro (178 250 miljoner pesetas). Av detta belopp är 727,4
miljoner euro (121 030 miljoner pesetas) kopplat till nuvarande produktion, medan 343,9 miljoner euro
(57 220 miljoner pesetas) täcker övertagna förpliktelser.

276. Den 18 januari 1999 inkom en brittisk kolproducent (RJB Mining plc) med ett yrkande till
förstainstansrätten (222) om ogiltigförklaring av ett beslut om att tillåta statligt stöd till den tyska
kolindustrin (223) för räkenskapsåret 1998. Den 3 mars 1999 inkom samma producent med ett yrkande
till förstainstansrätten (224) om ogiltigförklaring av ett beslut om att tillåta statligt stöd till den tyska
kolindustrin (225) för räkenskapsåret 1999.

277. Den 3 mars 1999 inkom samma producent även med ett klagomål till förstainstansrätten (226) om
att kommissionen underlåtit att avgöra huruvida oanmält statligt stöd ingått i Ruhrkohle AG:s förvärv av
Saarbergwerke GmbH och Preussag Anthrazit GmbH. Redan den 25 januari 1999 hade en tysk
kraftproducent (VASA Energy GmbH & Co) till förstainstansrätten inkommit med ett klagomål, i vilket
flera punkter är gemensamma med ovan nämnda klagomål (227), där kommissionen påstås ha underlåtit
att vidta åtgärder efter att företaget lämnat in klagomål i denna fråga.

278. Den 9 september 1999 avslog förstainstansrätten yrkandena från RJB Mining plc i två rättsfrågor
i mål T-110/98 (228) vad gällde ogiltigförklaringen av kommissionens beslut om statligt stöd som
beviljats den tyska kolindustri för räkenskapsåret 1997 (229).

3.1.4 Bilindustrin

279. Kommissionen fattade 16 beslut avseende bilsektorn under 1999, varav 10 innebar att ett förfarande
enligt artikel 88.2 inleddes. Under året har 107 miljoner euro i regionalstöd och utbildningsstöd godkänts.
Genom negativa eller delvis negativa beslut har 28 miljoner euro i regionalt stöd förbjudits.

280. På området regionalstöd analyseras stödbehovet särskilt på basis av projektets ”rörlighet”, som
måste visas genom flera faktorer, bl.a. en lokaliseringsstudie som utförs av investeraren. Den föreslagna
alternativa lokaliseringen måste vara trovärdig i ljuset av företagets kommersiella policy, riskerna för
dess image, industriella strategi etc. Om ”rörligheten” inte kan bevisas får något stöd inte godkännas.
Dessutom skall kommissionen kontrollera om investeraren beaktat stödet i sitt beslut att etablera
projektet i en stödregion. Om så inte är fallet, som t.ex. i det negativa beslutet från den 22 december i
ärendet Fiat Mirafiori Meccanica (230), anses stödet inte vara nödvändigt för att uppnå målsättningarna
i artikel 87.3 och kan därför inte godkännas.

281. Ett regionalstöds proportionalitet bedöms med utgångspunkt i en kostnads- och intäktsanalys där
samtliga element som avgjort investerarens val av lokaliseringsort beaktas. Särskild uppmärksamhet
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(221) Beslut 98/451/EKSG, EGT L 177, 13.7.1999.
(222) Mål T-12/99, EGT C 86, 27.3.1999.
(223) Beslut 99/270/EG, EGT L 109, 27.4.1999.
(224) Mål T-63/99, EGT C 160, 5.6.1999.
(225) Beslut 99/299/EKSG, EGT L 117, 5.5.1999.
(226) Mål T-64/99, EGT C 160, 5.6.1999.
(227) Mål T-29/99, EGT C 86, 27.3.1999.
(228) EGT C 314, 30.10.1999.
(229) Beslut 98/687/EKSG, EGT L 324, 2.12.1998.
(230) Ärende C 9/99 (f.d. N 838/97), ännu ej offentliggjort i EGT.



ägnas kostnader för produktionsminskningar eller en nedläggning som skulle uppstå ifall lokaliseringen
inte sker på den utvalda orten. Det beslut som fattades av kommissionen den 29 september i ärendet
Mercedes Vitoria (231) illustrerar denna praxis. De ekonomiska riskerna, t.ex. en senareläggning av den
kommersiella produktionen, måste även inkluderas i denna analys, vilket visas i ett beslut från den 22
december om att inleda ett förfarande i ärendet Rover Longbridge (232).

282. I sin dom av den 15 december (233) avvisade förstainstansrätten de besvär som Sachsen och
Volkswagen riktat mot ett beslut som fattats av kommissionen den 26 juni 1996 (234) avseende stöd som
beviljats fabrikerna i Mosel och Chemnitz. Vid sidan av sin bedömning av när artiklarna 87.2 c och 87.3
b skall tillämpas, bekräftade förstainstansrätten kommissionens analys av beskaffenheten hos utförda
”greenfield-investeringar” (dvs. på en ny, ännu outvecklad ort) eller ”utvidgningsinvesteringar”, som tar
hänsyn till om det finns lämplig infrastruktur, organiserad logistik, arbetskraft som är utbildad för
företagens behov samt en väletablerad struktur av underleverantörer. Förstainstansrätten underströk även
att kommissionen hade rätt att hänvisa till överkapaciteten i bilindustrin och alltså att ta hänsyn till
gemenskapens intresse när man vägrade att godkänna utbetalningen av en del av stödet i fråga.
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(231) Ärende N 697/98, EGT C 351, 4.12.1999.
(232) Ärende C 79/99 (f.d. N 481/99), EGT C 62, 4.3.2000.
(233) Förenade målen T-132/96 och T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG och Volkswagen Sachsen GmbH

mot kommissionen.
(234) EGT L 308, 29.11.1999.

Faktaruta 10: Offentligt stöd till Škoda, ett exempel på tillämpningen av reglerna för statligt
stöd i ansökarländerna

I det Europaavtal som undertecknats med Tjeckien föreskrivs att EG:s regelverk skall tillämpas på
offentliga stöd. För bilindustrin innebär detta att stöd till en biltillverkare skall överensstämma med
föreskrifterna i gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till bilindustrin (1).

Eftersom de tjeckiska myndigheterna vill medverka till att öka insynen meddelade de kommissionen
sitt förslag till regionalstöd till Sˇkoda avseende en viktig investering i fabriken i Mladá Boleslav.
Generaldirektoratet för konkurrens tillhandahöll därefter fackkunskaperna så att de tjeckiska
myndigheterna kunde tillämpa bilrambestämmelserna, särskilt genom att utföra en kostnads- och
intäktsanalys.

Jämfört med ett ursprungligen planerat stödbelopp på ca 130 miljoner dollar har de tjeckiska
myndigheterna sålunda fattat beslut att bevilja ett nettostöd på 22 miljoner dollar, vilket motsvarar en
stödnivå på 6,5 %.

Kommissionen anser att detta exemplariska samarbete bör utvidgas till samtliga kandidatländer.
Kommissionen är fast besluten att se till att EG:s befintliga konkurrensregelverk tillämpas i samtliga
kandidatländer.

(1) EGT C 279, 15.9.1997.



3.1.5 Syntetfiberindustrin

283. År 1999 fortsatte kommissionen noggrant tillämpa gemenskapsreglerna för stöd till
syntetfiberindustrin (235) och att aktivt följa upp utredningar om eventuella överträdelser som kommit till
dess kännedom. Kommissionen beslöt att fatta ett slutligt negativt beslut om ett stöd som de tyska
myndigheterna föreslagit till Saxonylon Textil GmbH (236), ett dotterföretag till Tolaram Group från
Singapore. Kommissionen tog hänsyn till det faktum att projektet resulterar i en avsevärd
kapacitetsökning i filamentgarn baserade på polyamid, en produkt som det inte råder strukturell
utbudsbrist på och att den föreslagna stödnivån var dubbelt så hög som den maximinivå som är tillåten
för stora företag enligt gemenskapsreglerna.

3.1.6 Transportsektorn

Vägtransporter

284. I fråga om vägtransporter beslöt kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder beträffande dels
motorvägtullsundantaget i österrikiska Tauern, och dels ett italienskt stöd till små och medelstora företag
för inköp av specialtransportfordon i slutet av 1999. Det andra beslutet är en bekräftelse av
kommissionens åsikt att stöd till inköp av fortskaffningsmedel inte är av gemensamt intresse på
marknader med överkapacitet.

285. Kommissionen fattade även ett positivt beslut om en stödordning avseende omstruktureringar av
vägtransportsektorn och utvecklingen av kombinerad transport i Italien (237). Kommissionen ansåg
stöden till kombinerad transport vara förenliga med den gemensamma marknaden om syftet är att främja
transaktioner som är ekonomiskt lönsamma på medellång sikt och som inte riskerar att snedvrida
konkurrensen mellan aktörerna och mellan olika terminaler för kombinerad transport. Kommissionen
ansåg vidare att bidrag till åkare som frivilligt upphör med sin verksamhet inte utgör stöd och godkände
bl.a. stimulansåtgärder för att anpassa fordonsparken till strängare miljönormer.

286. Dessutom godkände kommissionen en italiensk stödordning avseende sammanslagning av
företag (237) som utformats som ett led i ovannämnda omstruktureringsåtgärder inom
vägtransportsektorn. I sin bedömning fäste kommissionen särskilt avseende vid sektorns svaga struktur;
den är uppsplittrad mellan över 100 000 aktörer som till största delen har små eller mycket små
verksamheter.

287. Kommissionen godkände slutligen individuella spanska regionala stödåtgärder som möjliggör för
vissa transportföretag att få ISO 9000-certifikat (238) och ansåg vidare att en spansk stödordning till
förmån för investeringar i telematikutrustning var förenlig med den gemensamma marknaden. Ordningen
gör det möjligt för stödmottagare att koppla upp sig till en infrastruktur som samfinansieras av
strukturfonderna.

288. Inom passagerartransportsektorn uttalade sig kommissionen positivt i två nederländska ärenden.
Det första gällde pilotprojekt som skall utveckla nyskapande och mer effektiva transportsystem. I det
andra ärendet skall stödet användas vid en omstrukturering av kollektivtrafiken i stora städer.
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(235) EGT C 24, 29.1.1999.
(236) Ärende C 63/98 (f.d. N 362/98), EGT L 268, 16.10.1999.
(237) Ärende C 21/98, EGT L 227, 28.8.1999.
(238) Ärendena N 635/98, N 191/99, N 192/99 och N 196/99.



289. Nämnas bör även att EG-domstolen avvisade en av Italien väckt talan om ogiltigförklaring och
fastställde kommissionens beslut från 1996 där de skatteförmåner som beviljas yrkesverksamma åkare
under åren 1993 och 1994 betecknas som stöd oförenliga med den gemensamma marknaden. Domstolen
beslöt att stödet skall återbetalas (239).

Järnvägstransporter

290. När det gäller järnvägstransporterna godkände kommissionen en dansk stödordning för
varutransporter (240) som är avsedd att kompensera järnvägarnas sämre utgångsläge i förhållande till
vägarna i transportsammanhang, vilket i sin tur skall skapa mer jämbördiga konkurrensvillkor. Målet
med åtgärderna var att gynna en överföring av varutransport från landsvägarna till järnvägarna genom
att neutralisera de externa kostnader och infrastrukturkostnader som inte räknas in i vägtransporter.
Stödordningen granskades i samband med införandet av infrastrukturavgifter som betalas av
järnvägsbolag, vilka använder det danska järnvägsnätet. Stödbeloppet var väsentligen mindre än den
beräknade andelen av kostnaderna som vägtransportsektorn slipper att betala. Mot bakgrund av att
bidraget tillämpas på ett icke diskriminerande sätt på alla varutransportörer och att det inte inverkade
handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset ansåg
kommissionen att stödordningen var förenlig med bestämmelserna i EG-fördraget.

291. När det gäller införandet av ett energiskattesystem (Ökosteuer) i Tyskland godkände kommissionen
den partiella sänkningen av en ny skatt på elförbrukning till förmån för företag som ombesörjer sina trans-
porter per räls eller trådbuss.

Transport på inre vattenvägar

292. När det gäller sektorn för inre vattenvägar har kommissionen under året godkänt åtskilliga
stödordningar som skall underlätta transportörernas anpassning till öppningen av marknaden.

Sjötransport

293. På sjötransportområdet har kommissionen fortsatt att driva den politik som finns formulerad i
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransporter (241). Man har därför godkänt olika
stödordningar i form av skattelättnader som främst skall minska lönekostnader för sjömän på fartyg som
seglar under en medlemsstats flagg. Tanken är att man härigenom skall hejda utflaggningen av fartyg till
länder utanför EU och stoppa minskningen av sysselsättning och kunnande inom sjötransportsektorn.

294. Kommissionen har i övrigt alltmer uppmärksammat frågan huruvida och under vilka
förutsättningar ersättningar för allmän trafikplikt utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1
i EG-fördraget. Kommissionen har därför inlett en granskning av de medel som anslagits till den
italienska gruppen Tirrenia.

295. Inom hamnsektorn har kommissionen godkänt skattemässiga åtgärder som avser att underlätta utby-
te av utsliten utrustning i franska hamnar (242). Däremot ansåg kommissionen att de åtgärder i samma stöd-
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(239) Dom av den 19 maj 1999 i mål C-6/97, Italien mot kommissionen, ännu ej refererad.
(240) Ärende N 588/98.
(241) EGT C 205, 5.7.1997.
(242) Ärende C 42/99.



ordning som gällde förvärv av ny ytterligare utrustning av godshanteringsföretag i hamnarna i Dunkerque
och Le Havre inte var förenliga med den gemensamma marknaden.

Lufttransporter

296. Inom lufttransportssektorn godkände kommissionen en kapitalökning på 20 miljarder pesetas
(110 miljoner euro) till förmån för det spanska flygbolaget Iberia, under hänvisning till att denna
transaktion skedde på villkor godtagbara för privata investerare, och därför inte utgjorde stöd i den
mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget. Kommissionen stödde sig huvudsakligen på principerna i
riktlinjerna från december 1994 (243) och beaktade särskilt företagets gynnsamma utveckling sedan 1996
och det positiva resultat som väntas på medellång sikt.

297. Den 20 juli inledde kommissionen ett förfarandet mot ett utbildningsprojekt till förmån för
personal i det belgiska flygbolaget Sabena, under hänvisning till att den beviljade finansieringen kraftigt
översteg den stödnivå som kan godkännas av kommissionen med stöd i gemenskapens regler för stöd
till utbildning.

298. Den 3 september 1999 konstaterade kommissionen att en ordning för socialt stöd avseende
kommunikationer till de mindre öarna vid Sicilien var förenlig med den gemensamma marknaden enligt
artikel 87.2 a i EG-fördraget. Förekomsten av sådana ordningar till förmån för invånare på perifera öar
utgör ett av de specifika inslagen i statliga stöd på lufttransportområdet.

299. Inom flygplatssektorn godkände kommissionen offentliga bidrag till förbättringar av
infrastrukturen dels vid flygplatsen i Manchester, och dels på ön Elba under hänvisning till att åtgärderna
inte var stöd i den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget.

Med tanke på flygplatsernas växande kommersiella roll gör kommissionen f.n. en utredning som kan
leda till en omprövning av dess traditionella inställning enligt vilken stöd till uppförande eller drift av
flygplatsinfrastrukturer undantas EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd. I utredningen behandlas
särskilt frågan om intermodaliteten inom transportsektorn och frågan om avgifter som betalas av dem
som använder transportinfrastrukturerna.

3.1.7 Jordbruk

300. Vad beträffar förändringar i jordbrukspolitiken under 1999 antog kommissionen efter
multilaterala diskussioner med medlemsstaterna nya allomfattande riktlinjer för statligt stöd till
jordbrukssektorn (244). Eftersom det fanns ett behov av att tydligt hänvisa till kommissionens praxis för
vilka typer av stöd som är förenliga med den gemensamma marknaden och eftersom rådets förordning
(EG) nr 1257/1999 (245) trätt i kraft såg man över, aktualiserade och konsoliderade de regler som
kommissionen följt i sin bedömning av medlemsstaternas förslag om statligt stöd inom jordbrukssektorn
och tillämpningen av undantagen i artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget. Genom den nya tydliga
regelramen för olika typer av tillåtna statliga stöd tar man i riktlinjerna särskilt hänsyn till den nya
utvecklingen inom jordbrukspolitiken och särskilt då behovet av att dels förbättra och främja kvaliteten
på jordbruksprodukter, och dels av att bevara landsbygdens miljö och kulturarv.
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301. Utgångspunkten för de nya riktlinjerna är att varje statligt stöd till jordbrukssektorn måste vara för-
enligt med gemenskapens jordbruks- och landsbygdsutvecklingspolitik samt med gemenskapens interna-
tionella förpliktelser, särskilt WTO-avtalet om jordbruk. Särskilt förbjuds statligt stöd som inverkar menligt
på mekanismerna i den gemensamma organisationen av marknaderna eftersom medlemsstaterna, när de an-
tog dessa organisationsförordningar, beslöt att utesluta möjligheten till ensidiga stödåtgärder som inverkar
menligt på gemenskapens system för produktprisstöd. Dessutom måste statligt stöd enligt EG-domstolens
principer reellt bidra till utvecklingen av vissa ekonomiska verksamheter eller vissa regioner. Statligt stöd
som helt enkelt avser att förbättra den ekonomiska situationen för mottagaren, utan några motprestationer
från stödmottagaren, kan aldrig anses vara förenligt med EG-fördraget. Mot bakgrund av dessa generella
principer beskrivs i riktlinjerna de huvudsakliga typer av stöd som kommissionen kan godta och de villkor
som måste uppfyllas. Villkoren kan summeras enligt följande:

— Stöd till investeringar i jordbruksföretag kan normalt beviljas med upp till 40 % av de
stödberättigande kostnaderna, eller 50 % i mindre gynnade områden. Högre belopp kan ibland
beviljas till investeringar som syftar till att bevara traditionella landskap, omlokalisering av
jordbruksverksamhet av allmänt intresse, förbättring av miljön, djurens hälsa eller
hygienförhållanden. På samma sätt kan stöd till investeringar i samband med bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter normalt beviljas med belopp på upp till 40 %, med en ökning på 10
% i mål 1-områden, förutsatt att det finns en normal avsättning på marknaden för produkterna i fråga.

— Stöd som ersättning för åtaganden att bedriva miljövänligt jordbruk samt övriga miljöstöd.

— Stöd för att kompensera för svårigheter i mindre gynnade områden.

— Startstöd till unga lantbrukare.

— Stöd till förtidspensionering, upphörande av jordbruksverksamhet eller nedläggning av produktions-,
bearbetnings- och saluföringskapacitet.

— Stöd till upprättandet av producentgrupper.

— Stöd som kompensation för skador på jordbruksproduktion eller produktionsmedel i jordbruket
orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser, ogynnsamma väderförhållanden, djur- och
växtsjukdomar och stöd för att främja tecknandet av försäkringar mot sådana risker.

— Stöd för att uppmuntra produktion och saluföring av kvalitetsprodukter från jordbruket,
tillhandahållande av tekniskt stöd till producenter och en förbättring av boskapens genetiska kvalitet.

— Särskilt stöd till de yttersta randområdena och öarna i Egeiska havet.

302. Förutom dessa stödkategorier som särskilt omfattas av riktlinjerna kan, i enlighet med övriga EG-
regler, stöd liksom tidigare även beviljas till forskning och utveckling, till försäljningsfrämjande åtgärder
och reklam avseende jordbruksprodukter, i form av kortfristiga driftslån till undsättning och
omstrukturering av jordbruksföretag i svårigheter samt till sysselsättning.

303. Riktlinjerna kommer att vara tillämpliga på alla nya statliga stödåtgärder som införs efter den 1
januari 2000 och medlemsstaterna får ett år på sig att anpassa redan befintliga stödordningar till de nya
reglerna. Enskilda stöd som redan beviljats lantbrukare i enlighet med befintliga stödordningar kommer
inte att påverkas av dessa ändringar.
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3.1.8 Fiske

304. Kommissionen har granskat fördragsförenligheten hos medlemsstaternas stödordningar inom
denna sektor med utgångspunkt i riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och
vattenbruk (246). I riktlinjerna återges i stor utsträckning innehållet i rådets förordning (EG) nr 2468/98
av den 3 november 1998 där kriterier och villkor anges för gemenskapens strukturstöd till fiske och
vattenbruk samt bearbetning och saluföring av produkterna därifrån (247). Konstateras kan att antalet
stödordningar som godkänns av kommissionen har ökat jämfört med i fjol.

3.2 Särskilda sektorer som inte omfattas av särskilda regler

3.2.1 Den finansiella sektorn

305. Under 1999 har kommissionen godkänt två omstruktureringsstöd inom banksektorn. De två
problemdrabbade bankerna (Crédit Foncier de France (248) och Banco di Sicilia (249)) hade fått statligt
stöd i samband med en omstrukturering som initierades av respektive regeringar med sikte på framtida
privatiseringar. I båda fallen har kommissionen åter som villkor för ett godkännande av
omstruktureringsstöd krävt lämpliga kapacitetsminskningar. Detta skedde i form av en minskning av
tillgångarna för hypoteksbanken Crédit Foncier och en utgallring av Banco di Sicilias kontorsnätverk för
banktjänster till privatpersoner och mindre företag.

306. För att avgöra om kapitaltillförsel till ett offentligt företag utgör statligt stöd tillämpade 
kommissionen dessutom principen om jämförelser med investerare som agerar under normala 
marknadsekonomiska betingelser. Kommissionen fann att den ersättning som fastställts för det kapital som
delstaten Nordrhein-Westfalen tillfört Westdeutsche Landesbank Girozentrale (250) inte motsvarar vad en 
investerare skulle ha krävt på grundval av marknadsekonomiska överväganden. Därför kom kommissionen
till slutsatsen att inslag av statlig stöd ingick i transaktionen. Eftersom detta stöd inte kunde anses vara 
fördragsförenligt begärde kommissionen att den tyska regeringen skulle återkräva det från WestLB. 
Kommissionen undersöker f.n. liknande transaktioner gjorda av andra offentliga tyska delstatsbanker.

3.2.2 Den audiovisuella sektorn
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(246) EGT C 100, 27.3.1997.
(247) EGT L 312, 20.11.1998.
(248) Ärende C 30/96 (f.d. NN 44/96), ännu ej offentliggjort.
(249) Ärende C 16/98 (f.d. NN 10/98), ännu ej offentliggjort.
(250) Ärende C 64/97 (f.d. NN 175/95), ännu ej offentliggjort.

Faktaruta 11: Statligt stöd till offentliga radio- och TV-bolag

Sedan 1992 har mer än tio klagomål inkommit till kommissionen med påståenden om att
finansieringen av vissa offentliga radio- och TV-bolag i ett antal medlemsstater inte är förenlig med
reglerna i EG-fördraget. I november 1996 fattade kommissionen sitt första beslut på detta område
(RTP – ett portugisiskt radio- och TV-bolag (1)). Kommissionens uppgift underlättades av att RTP
hade ett mycket tydligt public service-mandat samt ett överblickbart analytiskt bokföringssystem.
Kommissionens beslut har överklagats till förstainstansrätten (2).

(1) Ärende NN 141/95, EGT C 67, 4.3.1997.
(2) Pågående mål T-46/97.
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I september kritiserade förstainstansrätten kommissionen för att inte uppfylla sina skyldigheter enligt
EG-fördraget p.g.a. dess underlåtenhet att fatta beslut i ett spanskt ärende där klaganden insänt två
klagomål (3). Den 3 juni kritiserades kommissionen en andra gång i det likartade ärendet Télévision
Française 1 SA (TF1) mot kommissionen (4). Förstainstansrätten förklarade att eftersom
kommissionen har exklusiv behörighet att bedöma om statligt stöd är förenligt med den gemensamma
marknaden måste kommissionen, för att befordra en sund administration och EG-fördragets
grundläggande regler om statligt stöd, omsorgsfullt och opartiskt undersöka klagomål som rör
påståenden om att ett visst statligt stöd inte är förenligt med den gemensamma marknaden. Efter
denna dom gällande kommissionens underlåtenhet att agera presenterade kommissionens
tjänsteavdelningar i oktober 1998 ett diskussionsdokument till medlemsstaterna i ett försök att arbeta
fram en gemensam ram för statligt stöd på detta område.

I detta diskussionsdokument ville kommissionens tjänsteavdelningar ta upp de viktigaste frågor som
kommit i dagen under de pågående statsstödsärendena gällande offentliga radio- och TV-bolag
samtidigt som man för att stimulera diskussionen med medlemsstaterna lade fram en del idéer om hur
man på bästa sätt kan säkra en rättvis konkurrens mellan offentliga och privata radio- och TV-bolag.

Majoriteten av medlemsstaterna motsatte sig dock gemensamma riktlinjer och föredrog enskilda
lösningar. Kommissionen inledde därför behandlingen av de oavgjorda ärendena i kronologisk
ordning. I februari utfärdade kommissionen tre upplysningsförelägganden riktade till Italien,
Frankrike och Spanien i syfte att få all nödvändig information till bedömningen om stödet var nytt
eller redan befintligt, dvs. infört innan fördraget trädde i kraft. Beträffande dessa ärenden inledde
kommissionen även det formella undersökningsförfarandet gällande vissa ad hoc-åtgärder som
beviljats de italienska och franska offentliga radio- och TV-bolagen, eftersom dessa ej kunde betraktas
som redan befintliga stöd då de infördes och beviljades under 1980- och 1990-talet.

År 1999 godkände kommissionen även finansieringen av två temakanaler (Phoenix och
Kinderkanal (5)) som nyligen startats av de tyska offentliga radio- och TV-bolagen och som helt
finansieras med en licensavgift samt av en BBC-kanal som sänder nyheter dygnet runt (6) och som
även den endast finansieras med en licensavgift. Med beaktande av tjänsternas specifika utformning
fann kommissionen inte i någondera fall något missbruk av medlemsstaternas kompetens att definiera
public service-uppdraget. Kommissionen ansåg att radio- och TV-bolagen fått sitt uppdrag genom en
officiell av myndigheterna utfärdad rättsakt, att finansieringssystemet inte snedvrider utvecklingen av
handeln på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset och att undantaget för företag som fått
i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 86.2 i EG-fördraget
därför var tillämpligt.

Under de kommande månaderna måste kommissionen avsluta sin analys av de oavgjorda ärendena på
grundval av de relevanta bestämmelserna i fördraget och Amsterdamprotokollet. Oavsett om kommiss-
sionen finner att stödet utgör befintligt stöd eller inte, kommer den att inrikta sig på att säkerställa att pu-
blic service-mandaten, i enlighet med medlemsstaternas respektive val, är genomblickbara och att finan-
sieringsordningen som beslutats av medlemsstaterna följer proportionalitetsprincipen och inte påverkar
handeln och konkurrensen inom gemenskapen i en omfattning som strider mot det gemensamma intress-
set. Samtidigt kommer kommissionen att ta hänsyn till genomförandet av public service-uppdraget.

(3) Mål T 95/96, Gestevision Telecinco SA mot kommissionen (1998).
(4) Mål T-17/96.
(5) Ärende NN 70/98, EGT C 238, 21.8.1999.
(6) Ärende NN 88/98, ännu ej offentliggjort.



D — Förfaranden

307. Den 16 april trädde tillämpningsförordningen i kraft (251). Medan förordningen kodifierar och
förtydligar de tillämpningsregler som hittills endast bestått i kommissionens praxis och rättspraxis har
EG-domstolen samt förstainstansrätten haft flera tillfällen att ytterligare förfina procedurfrågorna vad
gäller kontrollen av statligt stöd.

1. Efterhandsgodkännande av redan utbetalat stöd

308. I mål RJB Mining plc mot kommissionen (252) bekräftade förstainstansrätten att EG-domstolens
avgörande i Boussac-beslutet (253) är tillämpligt på kolsektorn. Enligt denna dom kan kommissionen
även godkänna olagligt stöd som utbetalats före ett godkännande. Domstolen fastslog att det inte finns
någon bestämmelse i gemenskapens regler för statligt stöd till kolindustrin (254) som förbjuder
kommissionen att undersöka om planerade stöd är förenliga med den gemensamma marknaden, endast
för att medlemsstaten som anmält detta planerade stöd redan utbetalat detta utan att invänta tillstånd.
Trots att förbudet i artikel 4 c i EKSG-fördraget har en strängare ordalydelse än artikel 87 i EG-fördraget
förklarade förstainstansrätten att de materiella och formella bestämmelserna i gemenskapsreglerna från
1993 och det regelverk som fastställts genom artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget i princip inte skiljer
sig åt. Kommissionen har därför befogenhet att lämna efterhandsgodkännaden för stöd som betalats ut
innan tillstånd givits.

2. Tredje parts rättigheter

309. I flera beslut (255) behandlade förstainstansrätten frågan om när fristen för att överklaga
kommissionens beslut inleds. Enligt artikel 230.5 i EG-fördraget är det tidpunkten för när åtgärden
offentliggörs eller delges klaganden som avgör när tidsfristen börjar löpa. Endast om så inte har skett,
förklarade EG-domstolen, kan den tidpunkt då sökanden fick kännedom om åtgärden, t.ex. genom
omnämnanden i pressen, anses vara tidpunkten för när tidsfristen börjar löpa. Detta är särskilt fallet då
kommissionen åtagit sig att offentliggöra besluten.

310. I en talan om ogiltigförklaring som väckts av autonoma regionen Friuli-Venezia Giulia mot ett
beslut av kommissionen om att inte godkänna stöd som regionen avsåg att bevilja, dömde
förstainstansrätten den 15 juni 1999 (256) att en sådan talan skall kunna väckas av alla som uppfyller de
objektiva villkoren, dvs. att de har den rättskapacitet som krävs samt är direkt och personligen berörda
av den omtvistade rättsakten i enlighet med artikel 230.4 i EG-fördraget. Detta gäller även när den som
vill väcka talan är en offentlig myndighet. De stödåtgärder som avses i det omtvistade beslutet utgör
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(251) Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-
fördraget, EGT L 83, 27.3.1999.

(252) Dom av den 9 september 1999; mål T-110/98.
(253) Mål C-301/87, Frankrike mot kommissionen, Rec. 1990, s. I-307.
(254) Kommissionens beslut nr 3632/93/EKSG av den 28 december 1993 om gemenskapsregler för statsstöd till

kolindustrin, EGT L 329, 30.12.1993.
(255) Målen T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mot kommissionen, T-110/97 Kneissl mot kommissionen, T-

123/97 Salomon mot kommissionen och T-89/96 British Steel mot kommissionen, ännu ej refererade.
(256) Förstainstansrättens dom av den 15 juni 1999 i mål T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mot

kommissionen, ännu ej refererad.



åtgärder som vidtagits inom ramen för den lagstiftande och ekonomiska autonomi som regionen åtnjuter
i kraft av Italiens konstitution. Sökanden är direkt och personligen berörd eftersom beslutet påverkar
rättsakter som antagits av regionen. Dessutom hindrar beslutet sökanden från att utöva sin myndighet på
önskat sätt. Vidare hindrar det omtvistade beslutet sökanden från att fortsätta att tillämpa lagstiftningen
i fråga, det ogiltigförklarar lagstiftningens verkan och tvingar sökanden att inleda ett administrativt
förfarande för att återkräva det stöd som utbetalats till mottagarna.

311. Förstainstansrätten (257) bekräftade dock att en sammanslutning som bildats för att främja
kollektiva intressen för en grupp av personer inte kan anses ”personligen” berörd, i den mening som
avses i artikel 230.4 i EG-fördraget, av en åtgärd som påverkar denna grupps allmänna intressen.
Förstainstansrätten fann att det i avsaknad av särskilda omständigheter, t.ex. den roll som den skulle ha
kunnat spela i det förfarande som ledde till antagandet av åtgärden i fråga, är en sådan sammanslutning
inte behörig att väcka talan om ogiltigförklaring då dess medlemmar inte kan göra detta var för sig.
Förstainstansrätten ansåg att upptagande av denna talan till sakprövning, mot bakgrund av
omständigheterna i ärendet där medlemmarna inte är personligen berörda och där sökanden inte har
något eget rättsligt intresse att föra talan, skulle få till följd att fysiska och juridiska personer skulle
tillåtas att kringgå artikel 230.4 i fördraget genom att väcka en kollektiv talan.

312. Liksom 1998 (258) vann ett radio- och TV-bolag en passivitetstalan vid förstainstansrätten. Förstain-
stansrätten bekräftade i en dom av den 3 juni 1999 (259) att kommissionen inte obegränsat kan förlänga en in-
ledande granskning av statliga åtgärder som anmälts såsom stridande mot artikel 87.1 i EG-fördraget, när
kommissionen har accepterat att inleda en sådan granskning. Enligt förstainstansrättens fasta rättspraxis
måste ett artikel 88.2-förfarande inledas då kommissionen har allvarliga svårigheter att bedöma om ett stöd
är förenligt med den gemensamma marknaden. Förstainstansrätten ansåg passivitetstalan vara välgrundad
eftersom när kommissionen formellt anmodades att inleda granskningen hade den inledande granskningen
pågått i 31 månader och kommissionen kunde inte påvisa några exceptionella omständigheter som motive-
rade en sådan utdragen handläggning.

3. Återkrav av stöd

313. Antalet oanmälda statliga stöd är fortfarande för högt eftersom nästan 18 % av alla ärenden som
kommissionen behandlat avser sådana åtgärder. Därför är det av betydelse att EG-domstolen bekräftat
kommissionens policy att genomgående beordra återbetalning av stöd som betalats ut i strid mot anmäl-
ningsskyldigheten och som är oförenliga med den gemensamma marknaden. Enligt artikel 14 i den nya till-
ämpningsförordningen måste medlemsstaterna verkställa återkravs- besluten omedelbart och på ett
verkningsfullt sätt (260). Denna konsekventa hållning bör föranleda mottagare av statligt stöd att kontrollera
om det stöd som de tar emot överensstämmer med gemenskapens regler på området, eftersom detta är det en-
da sättet att undvika risken att behöva återbetala stödet. Återkravsålägganden måste verkställas för att verka
övertygande. I ärendet MAGEFESA (261) beslöt kommissionen därför den 13 oktober att till EG-domstolen
hänskjuta avgörandet om de spanska myndigheternas underlåtenhet att iaktta åläggandet om återkrav.
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(257) Mål T-86/96 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen mot kommissionen, REG 1999, s. II-179.
(258) Förstainstansrättens dom av den 15 september 1998 i mål T-95/96, Gestevision Telecinco SA mot kommissionen,

REG 1998, s. II-3407.
(259) Förstainstansrättens dom av den 3 juni 1999 i mål T-17/96, Télévision française 1 SA (TF1) mot kommissionen,

ännu ej refererad.
(260) Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-

fördraget, EGT L 83, 27.3.1999.
(261) Ärende C 44/97.



314. Vill man verkställa besluten på ett verkningsfullt sätt menar kommissionen dessutom att man
ibland måste se bortom frontbolagen och återkräva stöd inte bara från den ursprungliga mottagaren, utan
också från andra företag som kontrolleras av samma personer till vilka stödmottagarens tillgångar har
överförts. Denna princip baseras på överväganden om vem som ekonomiskt dragit nytta av förmånen.

315. I sitt beslut i ärendet Italien mot kommissionen (262) fastställde EG-domstolen att verkställandet
av ett återkravsbeslut inte kan betraktas som omöjligt när försök att återkräva stödet inte har gjorts.

4. Samarbete med nationella domstolar

316. År 1999 mottog kommissionen fyra framställningar om upplysningar från Juzgado de primera
instancia de Pamplona i samband med en civilprocess. Framställningarna avsåg enskildheter rörande ett
ärende om påstådda statliga stöd till ett spanskt företag. Kopior begärdes även av alla klagomål som
inkommit samt av dittills fattade beslut. I sitt svar av den 1 juni 1999 till den spanska domstolen erinrade
kommissionen om att nationella domstolar på basis av tillkännagivandet om samarbete mellan nationella
domstolar och kommissionen på området statligt stöd (263) kan begära information av kommissionen av
procedurmässig art för att få veta om ett visst ärende är under behandling i kommissionen, blivit anmält,
eller om kommissionen officiellt har inlett ett förfarande eller fattat andra beslut. Nationella domstolar
kan även konsultera kommissionen då en tillämpning av artikel 87.1 eller artikel 88.3 leder till särskilda
svårigheter. I enlighet med tillkännagivandet berör kommissionen inte innehållet i enskilda ärenden eller
åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden.

317. Följaktligen underrättade kommissionen den spanska domstolen om att kommissionen 1996 hade
mottagit tre klagomål i ärendet, att ärendet fortfarande var under undersökning och vidare att det,
eftersom ärendet ännu ej avslutats, var omöjligt att lämna ut kopior av klagomålen eller övriga
handlingar och övrig information, inklusive beviljade stödbelopp, och att det heller inte gick att meddela
innehållet däri förrän kommissionen fattat sitt beslut.
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(262) Mål T-6/97 Italien mot kommissionen, ännu ej refererat.
(263) EGT C 312, 23.11.1995.



E — Statistik

KONK. RAP. 1999

XXIX:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2000) 720 SLUTLIG 111

Diagram 6
Utvecklingen av antalet registrerade ärenden (utom jordbruk, fiske, transporter
och kolindustri) 1994–1999
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Diagram 7
Utvecklingen av antalet beslut fattade av kommissionen (utom jordbruk,
fiske, transporter och kolindustri) 1994–1999
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Diagram 8
Antal beslut per medlemsstat (utom jordbruk, fiske, transporter och
kolindustri)
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IV— INTERNATIONELL VERKSAMHET

A — Utvidgningen

1. Perioden fram till anslutningen

1.1 Genomföranderegler

318. Som en ytterligare komplettering av de rättsliga ramarna för relationerna mellan gemenskapen och
de tio associerade länderna i Central- och Östeuropa på konkurrensområdet, har två uppsättningar genom-
föranderegler förhandlats fram. Den första avser genomförandet av Europaavtalens konkurrensregler för
företag och den andra reglerna om statligt stöd.

319. Genomföranderegler avseende konkurrensreglerna för företag har redan antagits av sju central-
och östeuropeiska länder, nämligen Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Polen, Rumänien och
Slovakien (264). Europeiska kommissionen har förelagt rådet sitt förslag till genomföranderegler för
Lettland, Litauen och Slovenien (265). Dessa förväntas antas i början av 2000. Genomförandereglerna är
i stort sett desamma för alla de associerade länderna. De innehåller främst procedurregler, dvs. regler om
behörighet att handlägga ärenden, förfaranden för att underrätta den andra parten om ärenden, samråd,
aktiv hövlighet och informationsutbyte.

320. Tjeckien är det enda associerade landet där genomförandereglerna för statligt stöd har trätt i
kraft (266). Genomförandereglerna innebär att kontrollen av statligt stöd är tvåfaldig. På gemenskapens sida
bedömer kommissionen förenligheten hos statligt stöd som beviljats av EU:s medlemsstater. Bedömningen
görs på grundval av gemenskapens regler om statligt stöd. På Tjeckiens sida skall de nationella tillsynsmyn-
digheterna övervaka och granska allt befintligt och nytt offentligt stöd som beviljats av Tjeckien, på grund-
val av de kriterier som utvecklats vid tillämpningen av gemenskapens regler om statligt stöd. Genomföran-
dereglerna innehåller förfaranden för samråd och problemlösning, regler om öppenhet (dvs. Tjeckien skall
upprätta och därefter uppdatera en förteckning över sina stödprogram och enskilda stöd) samt regler om öm-
sesidigt informationsutbyte. Under 1999 lade kommissionen fram förslag till genomföranderegler för stat-
ligt stöd (267) avseende sju central- och östeuropeiska länder, nämligen Bulgarien, Estland, Lettland, Li-
tauen, Polen, Rumänien och Slovenien (268).
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321. Att anta och korrekt tillämpa genomföranderegler för statligt stöd anses generellt, vid sidan av
bredare politiska överväganden, vara ett viktigt steg mot att minska eventuella handelsfriktioner mellan
gemenskapen och det tredje landet i fråga. Detta kan, om det genomförs korrekt, undanröja behovet för
parterna att tillgripa bestämmelserna i WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder (ASCM).

1.2 Förstärkt strategi inför anslutningen

322. Den så kallade förstärkta strategin inför anslutningen är ett centralt inslag i utvidgningsprocessen.
Denna strategi är koncentrerad till partnerskapen inför anslutningen och till ökat stöd inför anslutningen.
Partnerskapen, som ses över regelbundet, sammanfattar i ett enda dokument de prioriterade områden på
vilka varje kandidatland måste göra framsteg för att förbereda sig för medlemskapet i EU. De definierar
också på vilka sätt EU:s finansiella bistånd av olika slag och genom olika program, särskilt Phare-
programmet, skall hjälpa dem att göra det. Den 6 december antog rådet principerna och prioriteringarna
för de nya partnerskapen inför anslutningen för de tio centraleuropeiska kandidatländerna (269). Den 22
december antog kommissionen partnerskap inför anslutningen för vart och ett av dessa tio
kandidatländer. Anpassning av lagstiftning, rättstillämpning, uppbyggnad av institutioner samt öppenhet
på kartell- och statligt stöd-områdena finns med bland de viktigaste prioriteringar som kommissionen
identifierat i de olika partnerskapen inför anslutningen.

323. Partnerskapen har kompletterats med de nationella programmen för antagande av regelverket,
som vart och ett av de tio kandidatländerna utarbetat. De nationella programmen beskriver i detalj dessa
länders åtaganden för att göra framsteg i enlighet med prioriteringarna i partnerskapen.

1.3 Framsteg i anpassningen av konkurrensreglerna

324. Kommissionen rapporterar regelbundet till Europeiska rådet om kandidatländernas framsteg på
vägen mot anslutning. Den andra återkommande rapporten om de tio central- och östeuropeiska länderna
samt Cypern och Turkiet (270) antogs av kommissionen i oktober. I rapporten bedöms de framsteg som
gjorts sedan den föregående rapporten från oktober 1998. År 1999 antog kommissionen också en
återkommande rapport om Malta (271), vid sidan av sitt uppdaterade yttrande över Maltas ansökan om
medlemskap (272).

325. Under det gångna året har de flesta av kandidatländerna gjort avgörande framsteg när det gäller
att utarbeta eller anta ny konkurrenslagstiftning eller ändra befintliga lagar för att anpassa dem till
gemenskapsrätten. Konkurrensmyndigheterna i dessa länder har också vunnit ytterligare erfarenheter
från att tillämpa sin konkurrenslagstiftning. Kommissionen har dock vid flera tillfällen betonat att dessa
konkurrensmyndigheter måste stärka sitt oberoende, sina undersökningsbefogenheter och sina
befogenheter att ålägga böter ytterligare och att de behöver öka sina resurser.

326. I motsats till framstegen på konkurrensområdet har kandidatländernas införande av en riktig kontroll
av statligt stöd varit långsam eller otillräcklig. Ett flertal länder har infört eller håller på att införa regler om
kontroll av statligt stöd, men mycket arbete återstår ännu. En prioriterad fråga är att många kandidatländer
måste upprätta omfattande förteckningar över befintligt stöd för att skapa insyn på detta område. Trots att de
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central- och östeuropeiska länderna har överlämnat årliga rapporter till kommissionen om hur mycket stöd
som beviljats i dessa länder – ett krav enligt Europaavtalen – är kommissionen fortfarande oroad över att det
saknas en övergripande bild av situationen i fråga om statligt stöd i de flesta central- och östeuropeiska länder.

327. En andra prioritet för kandidatländerna är att inrätta eller förstärka tillsynsmyndigheter för statligt
stöd och att säkerställa en effektiv övervakning av statligt stöd. Detta är ytterst viktigt för att ett sunt och
systematiskt system för kontroll av statligt stöd skall kunna etableras i dessa länder. De flesta
kandidatländer har redan inrättat en tillsynsmyndighet. I många hänseenden saknas det dock fortfarande
rättsliga förfaranden och nödvändiga befogenheter och/eller tillräckliga resurser för att säkerställa en
verklig kontroll av nytt och befintligt statligt stöd i dessa länder.

328. När det slutligen gäller tillnärmningen av lagstiftningen har vissa länder antagit eller håller på att ut-
arbeta materiella regler och procedurregler på det området, men kommissionen noterar att de flesta kandi-
datländerna i allmänhet inte har nått den nivå som krävs för detta stadium i förberedelserna för anslutningen.

1.4 Tekniskt bistånd

329. Mot bakgrund av dessa kvarstående brister, är det tekniska biståndet på konkurrensområdet
alltjämt ett viktigt verktyg för att förbereda kandidatländerna inför anslutningen. Särskilda åtgärder håller
på att vidtas inom ramen för Phare-programmen. Enligt avtalet om institutionell uppbyggnad
(partnersamverkan) lämnar experter från EU:s medlemsstater nu också långsiktig rådgivning till de
central- och östeuropeiska ländernas myndigheter för konkurrenskontroll och kontroll av statligt stöd.

330. Europeiska kommissionen har fört en aktiv politik för att ytterligare intensifiera sina kontakter
med konkurrensmyndigheterna i de central- och östeuropeiska länderna och kontakterna mellan dessa
myndigheter. Den 28–29 juni ägde den femte konkurrenskonferensen rum i Krakow, Polen. I
delegationerna ingick höga tjänstemän från kommissionen och konkurrensmyndigheterna i de central-
och östeuropeiska länderna. Denna årliga konferens fungerar som ett forum där man utbyter åsikter och
erfarenheter på området för tillnärmning och tillämpning av lagstiftningen. Den tjänar också till att
etablera och förstärka professionella kontakter mellan tjänstemän som handlägger konkurrensärenden
inom kommissionen och i de central- och östeuropeiska länderna.

331. GD Konkurrens fortsatte att bidra till seminarier och studiebesök som Europeiska kommissionens
byrå för tekniskt stöd och informationsutbyte (TAIEX) organiserade på konkurrensområdet. Det årliga
gemensamma utbildningstillfället om konkurrens för tjänstemän från kandidatländerna organiserades av
GD Konkurrens i samarbete med TAIEX i november och december.

332. GD Konkurrens fortsatte att hålla olika bilaterala möten med konkurrensmyndigheterna i
kandidatländerna. Tekniska diskussioner om tillnärmning av konkurrenslagstiftningen, institutionell
uppbyggnad och lagtillämpning hölls på expertnivå. Specifika frågor om statligt stöd, som upprättandet
av en förteckning över statligt stöd, regionalstödskartor och bedömning av enskilda ärenden i känsliga
sektorer, diskuterades också vid ad hoc-möten med kandidatländerna.

2. Anslutningsförhandlingar

333. För att identifiera potentiella problem avseende kandidatländernas förmåga att införa
gemenskapslagstiftningen vid en anslutning, organiserades ett antal möten för genomgång av regelverket
på konkurrensområdet med kandidatländerna under 1998. Ett multilateralt möte med alla
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kandidatländerna ägde rum i maj 1998. På hösten 1998 gicks regelverket igenom med de sex länder för
vilka förhandlingar hade inletts i mars 1998 (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Polen och Slovenien).
Med de kandidatländer som tidigare tillhörde den andra gruppen (Bulgarien, Lettland, Litauen,
Rumänien, Slovakien) utfördes genomgångar i mars och april 1999. Den första omgången multilaterala
och bilaterala genomgångar av regelverket på konkurrensområdet med Malta hölls i november 1999.

334. I samband med utvidgningsförhandlingarna om konkurrenskapitlet har kommissionen bedömt de
förhandlingspositioner som lämnats in av Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Polen och Slovenien.
Kommissionens bedömning av dessa kandidatländers förmåga att uppfylla anslutningskriterierna på
konkurrensområdet återspeglades i de gemensamma ståndpunkter som EU antog i maj. I dessa
identifierades ett antal frågor som krävde ytterligare information och/eller klargöranden från
ansökarländerna. Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern och Slovenien lade fram ändringar av och/eller
ytterligare upplysningar till sina ursprungliga förhandlingspositioner vid anslutningskonferensen på
sommaren 1999. På grundval härav antog EU de omarbetade gemensamma ståndpunkterna om
konkurrenskapitlet i november. Polen lämnade in ett tillägg till sin förhandlingsposition i oktober och
EU har ännu inte antagit en omarbetad gemensam ståndpunkt. För alla sex länderna gäller att
konkurrenskapitlet har lämnats öppet, främst med hänsyn till att otillräckliga framsteg gjorts på området
för statligt stöd.

B — Bilateralt samarbete

1. Nordamerika

1.1 Förenta staterna

1.1.1 Genomförandet av 1991 års samarbetsavtal (273) och 1998 års avtal om aktiv hövlighet (274)

335. Kommissionen lämnar varje år en rapport till rådet och Europaparlamentet om samarbetet med
Förenta staterna enligt 1991 års avtal. Den senaste rapporten omfattade perioden från och med den 1
januari 1998 till och med den 31 december 1998 (275).

336. Under 1999 samarbetade kommissionen med det amerikanska justitiedepartementets
antitrustavdelning och Federala handelskommissionen (Federal Trade Commission, FTC) i ett stort antal
fall. Förutom de ärendespecifika fördelar som detta intensiva samarbete ger för de båda
konkurrensmyndigheterna och berörda privata parter (snabbare och mera sammanhängande
ärendehandläggning på båda sidor om Atlanten), bidrar den nära dagliga kontakten mellan ansvariga
tjänstemän vid kommissionen (GD Konkurrens) och det amerikanska justitiedepartementet och FTC till
stärkt ömsesidigt förtroende, ökade kunskaper om varandras materiella regler och förfaranderegler, större
konvergens i konkurrensanalyserna och utveckling av ”bästa praxis” i både sak- och procedurfrågor.

337. Det bilaterala samarbetet var särskilt intensivt i fråga om de stora oljefusionerna, särskilt fusionen
mellan Exxon och Mobil. Informella kontakter mellan FTC och kommissionen inleddes kort efter
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tillkännagivandet av Exxon/Mobil-transaktionen (december 1998), dvs. långt innan den formella
anmälan gjordes i maj 1999. Detta gav EU:s och USA:s myndigheter möjlighet att diskutera de särskilda
farhågor för konkurrensen när det gäller den framtida olje- och gasproduktionen som de befarade kunde
uppstå genom bildande av så kallade ”superstora” oljebolag. Efter anmälan och sedan de samgående
parterna givit EU:s och USA:s myndigheter tillstånd att utbyta konfidentiell information, bedömdes stora
delar av ärendet i nära samarbete mellan myndigheterna. Tjänstemän från kommissionen besökte sina
motsvarigheter vid FTC och gick igenom handlingar i FTC:s lokaler och det förekom regelbundna
telefonsamtal, utbyte av handlingar och andra kontakter mellan de två handläggarteamen. Diskussioner
mellan tjänstemännen på båda sidor var fokuserade på bedömningen av vilka effekter den föreslagna
transaktionen skulle få på konkurrensen i föregående marknadsled (prospektering, utveckling,
produktion och försäljning av råolja och naturgas). Koncentrationens förmodade påverkan på marknaden
för flygsmörjoljor var också föremål för en nära diskussion. Samarbetet pågår faktiskt fortfarande i fråga
om genomförandet av de åtaganden som godtogs av båda myndigheterna.

338. Andra fall av nära samarbete mellan EU och USA var bland annat koncentrationsärendena Allied
Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca och Air Liquide/BOC. Samarbete mellan EU och USA i
enskilda ärenden diskuteras närmare i den femte rapporten till rådet och Europaparlamentet för år 1999,
som kommer att offentliggöras under 2000.

1.1.2 Administrativa arrangemang om närvaro vid hearingar i enskilda ärenden (276)

339. Den 31 mars 1999 antog kommissionen en text om administrativa arrangemang mellan
konkurrensmyndigheterna i Europeiska gemenskaperna och i Förenta staterna om deras ömsesidiga
deltagande i vissa etapper av förfarandena i enskilda ärenden, där deras respektive konkurrensregler
tillämpas. Arrangemangen är bilaterala och ömsesidiga. De föreskriver att en begäran om att få delta vid
en hearing eller ett möte kan bifallas i lämpliga fall och med förbehåll för att det görs tillfredsställande
försäkringar eller arrangemang om sekretess och användning av information. Deltagande är möjligt
endast om de personer som berörs av båda myndigheternas förfaranden ger sitt uttryckliga samtycke och
arrangemangen inte på något sätt begränsar dessa personers rättigheter.

340. Arrangemangen kommer att bidra till att förbättra konkurrensmyndigheternas ömsesidiga
kunskaper om varandras förfaranden. De kommer även att öka samordningen och samarbetet och
förebygga konflikter i ärenden av gemensamt intresse. Varken de administrativa arrangemangen eller
skriftväxlingen mellan kommissionen och den amerikanska konkurrensmyndigheten utgör ett bindande
internationellt avtal.

1.1.3 EU/USA:s arbetsgrupp om samarbete i globala koncentrationsärenden

341. Vid ett bilateralt möte den 5 oktober 1999 mellan kommissionens generaldirektorat för konkurrens,
det amerikanska justitiedepartementet och Federala handelskommissionen beslutades att en arbetsgrupp
skulle inrättas för att öka samarbetet mellan EU och USA på området för koncentrationskontroll. Arbets-
gruppen har fått i uppdrag att inrikta sig på (1) utrymmet för ytterligare konvergens i analys/metodologi i
koncentrationsärenden som handläggs av myndigheterna i båda jurisdiktionerna, särskilt i fråga om EU:s re-
spektive USA:s inställning till oligopolistisk/ kollektiv dominerande ställning, och (2) en djupgående studie
av EU:s respektive USA:s metoder i fråga om identifikation och genomförande av korrigerande åtgärder
(särskilt avyttringar) samt övervakning av att åtaganden iakttas efter koncentrationen. Arbetsgruppen för-
väntas avsluta sina överläggningar under 2000.
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1.2 Kanada

342. Den 17 juni 1999 undertecknades ett avtal om samarbete i konkurrensärenden mellan Europeiska
gemenskaperna och den kanadensiska regeringen. Det trädde i kraft omedelbart. Utkastet till avtal hade
godkänts av Europaparlamentet i februari 1999 och av ministerrådet i maj 1999.

343. Avtalet kommer att underlätta ett utökat samarbete mellan EG och Kanada i fråga om
tillämpningen av båda parternas konkurrensregler. Allt fler ärenden granskas av båda
konkurrensmyndigheterna och därmed ökar insikten om hur viktigt det är att dels undvika motstridiga
beslut och dels samordna rättstillämpningen i den utsträckning som båda parter anser detta vara till
ömsesidig nytta.

344. I sak är avtalet mycket likt det som ingicks mellan EU och Förenta staterna 1991. I huvudsak
reglerar avtalet i) ömsesidig underrättelse om ärenden som utreds av endera myndigheten och som kan
påverka viktiga intressen för den andra parten, ii) möjligheten till samordning av de två myndigheternas
rättstillämpning och ömsesidigt bistånd, iii) möjligheten för en part att begära att den andra parten vidtar
åtgärder (aktiv hövlighet) och att en part beaktar den andra partens viktiga intressen under sin
lagtillämpning (passiv hövlighet) samt iv) informationsutbyte mellan parterna, dock utan att påverka
någon av parternas skyldigheter att hålla sådan information konfidentiell.

345. Aktivt samarbete har redan förekommit i flera koncentrationsärenden sedan avtalet trädde i kraft.
Det första bilaterala mötet mellan kommissionens generaldirektorat för konkurrens och den kanadensiska
konkurrensmyndigheten efter det att avtalet trädde i kraft ägde rum i Ottawa i september 1999. Liksom
vad som gäller för avtalet mellan EU och USA kommer kommissionen varje år att lämna en rapport till
rådet och Europaparlamentet med närmare uppgifter om samarbetet enligt avtalet med Kanada.

2. Övriga länder

2.1 Japan

346. Kommissionen har färdigställt en förteckning över förslag till ytterligare avregleringar i Japan.
Förteckningen omfattar en rad förslag på konkurrensområdet. De nya förslagen från EU:s sida fokuserar
på följande tre punkter:

i) En mera effektiv tillämpning av Anti-monopoly Act (AMA).

ii) Ytterligare avskaffande av befrielser och undantag enligt särskilda lagar och AMA samt klargörande
av vilka befrielser och undantag som kommer att förbli i kraft.

iii) Den japanska konkurrensmyndigheten skall undersöka alla administrativa riktlinjer – skriftliga och
muntliga – för att kontrollera att de överensstämmer med riktlinjerna för konkurrenslagen, och
offentliggöra resultaten. Det nya paketet med förslag lämnades officiellt till Japan under ett möte på
hög nivå mellan EU och Japan i Tokyo den 3–5 november.

347. Det årliga bilaterala mötet mellan kommissionen och den japanska konkurrensmyndigheten ägde
rum i Tokyo den 28–29 oktober. Kommissionstjänstemän betonade att man gjort framsteg på vägen mot
en avreglering av konkurrensen i Japan, men tillade att det fortfarande krävs en lagstiftningsreform för
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att skapa en öppen, genomsynlig och fullt fungerande konkurrensutsatt marknadsekonomi som är fullt
tillgänglig för inhemska och utländska verksamheter. Särskilt på området för konkurrenspolitik behöver
Japan tillämpa de befintliga konkurrensreglerna mera kraftfullt, avskaffa undantag, utmana karteller – i
synnerhet inom distributionssystemet på grossistnivå – och noggrant kontrollera att ”administrativ
vägledning” överensstämmer med konkurrenslagstiftningen. Att tolerera konkurrenshämmande åtgärder
ligger inte i det långsiktiga intresset att främja effektivitet och hjälpa till att omstrukturera den japanska
ekonomin. Det kommer också att vara viktigt att säkerställa och kanske stärka den japanska
konkurrensmyndighetens oberoende när den år 2001 kommer att ställas under ministeriet för allmänna
frågor som en del av omorganiseringen av regeringen, och att bibehålla integriteten hos myndighetens
personal och budget.

348. Kommissionens delegation framförde vidare sitt intresse av att förstärka de bilaterala relationerna
med Japan på konkurrensområdet. Båda sidor räknar med att undersöka möjligheterna till liknande
samarbetsavtal som dem som EU har ingått med USA (1991) och Kanada (1999) och det nyligen
ingångna avtalet mellan USA och Japan (1999). Förutom frågan om närmare samarbete diskuterades de
senaste utvecklingstendenserna inom konkurrenspolitiken i EU och Japan. Man utbytte också synpunkter
om vissa kartell- och fusionsärenden. Slutligen diskuterades framstegen i förberedelserna för WTO:s
ministerkonferens i Seattle, där båda länderna kommer att arbeta för att förhandlingar om en multilateral
ram för konkurrensregler inleds.

2.2 Turkiet

349. Enligt beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG–Turkiet om genomförandet av den slutliga fasen av den
tullunion som håller på att skapas mellan gemenskapen och Turkiet och enligt artikel 7 i frihandelsavtalet
mellan Turkiet och EKSG krävs att det antas genomföranderegler för konkurrensbestämmelserna. Dessa
genomföranderegler bör utgöra en ram för tillämpningen av reglerna om konkurrensbegränsningar och sam-
ordnade förfaranden samt statligt stöd, en ram som bland annat anger vilka funktioner gemenskapens re-
spektive Turkiets konkurrensmyndigheter har och inför en struktur för samråd och samarbete mellan myn-
digheterna. Omfattande diskussioner mellan kommissionen och de turkiska myndigheterna om att införa så-
dana regler förväntas inledas inom en nära framtid.

2.3 Ryssland, Ukraina och övriga nya oberoende stater

350. De partnerskaps- och samarbetsavtal som EU har slutit med Ryssland, Ukraina, Moldova och de
flesta av de övriga före detta sovjetiska delrepublikerna innehåller – i större eller mindre utsträckning – ett
åtagande från dessa länder att närma sin lagstiftning om statligt stöd och andra konkurrensfrågor till EG:s re-
gelverk. Även om arbetet går långsamt har de gemensamma kommittéer som bildats enligt partnerskaps- och
samarbetsavtalen med Ryssland, Ukraina och Moldova nu inrättat underkommittéer med uppdrag att över-
vaka bland annat att åtagandena på konkurrensområdet iakttas. Dessa underkommittéer sammanträdde vid
flera tillfällen under 1999. Ett antal Tacis-projekt för att tillhandahålla relevant expertis pågår också.

2.4 Medelhavsländerna

351. Under 1999 ingicks ett associeringsavtal mellan EU och Egypten. Sådana avtal har redan ingåtts med
Tunisien, Israel, Jordanien och den palestinska myndigheten. Avtal med Algeriet, Libanon och Syrien håller
på att förhandlas fram. Bestämmelserna om konkurrens innehåller tydliga åtaganden om att de berörda län-
dernas konkurrenspolitik skall bringas i överensstämmelse med gemenskapens. Genomföranderegler för
konkurrensbestämmelserna håller på att utarbetas och de förväntas läggas fram för gemenskapens Medel-
havspartner under loppet av år 2000. Inom ramen för ”Europa–Medelhavspartnerskapet och den inre
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marknaden” kommer det under nästa år att hållas seminarier i syfte att öka samarbetet med Medelhavslän-
derna.

2.5 Sydafrika

352. Europeiska unionen och Sydafrika ingick ett frihandelsavtal under 1999. Avtalet innehåller
bestämmelser om konkurrens och statligt stöd, om samarbete mellan EU:s och Sydafrikas
konkurrensmyndigheter samt föreskriver särskilt om aktiv och passiv hövlighet. Detta innebär att både
EU och Sydafrika kan begära att den andra parten vidtar åtgärder och att de måste beakta varandras
viktiga intressen vid sin lagtillämpning.

353. En ny sydafrikansk konkurrenslag trädde i kraft 1999. Lagen innehåller bestämmelser om koncen-
trationskontroll samt om förbud mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning.
En ny oberoende myndighet, konkurrenskommissionen, och en specialiserad konkurrensdomstol i första
och andra instans har inrättats.

2.6 Latinamerika

354. Ett frihandelsavtal mellan EU och Mexiko ingicks 1999. Avtalet innehåller en mekanism för samar-
bete mellan parternas konkurrensmyndigheter. Denna mekanism avser samordning av viss lagtillämpning,
informationsutbyte, undersökning av ett påstått konkurrenshämmande beteende på en parts territorium när
det påverkar den andra partens intressen samt tekniskt samarbete. Genom samarbetsmekanismen kommer
tillämpningen av konkurrensreglerna att bli öppnare och den bör bli effektivare.

355. Under 1999 fick kommissionen ett mandat av ministerrådet att inleda förhandlingar med
Mercosur och Chile om att ingå ett frihandelsavtal. Planerna är att detta avtal bör innehålla bestämmelser
om konkurrens och om samarbete och samordning mellan konkurrensmyndigheter. Förhandlingarna
inleddes i november 1999 och kommer att pågå under en tid. Under nästa år kommer det även att läggas
fram förslag om tekniskt bistånd till Mercosur och Andinska gemenskapen, på grundval av en rapport
från 1999. Det bör också noteras att tack vare kommissionens ingripande hölls under 1999 ett första möte
mellan medlemsstaterna i Caricom för att granska utkastet till konkurrensregler för den karibiska
gemensamma marknaden.

C — Multilateralt samarbete

1. Världshandelsorganisationen (WTO): Handels- och konkurrenspolitik

356. WTO:s arbetsgrupp om samspelet mellan handels- och konkurrenspolitiken höll tre formella
möten under 1999 (19–20 april, 10–11 juni och 14 september). Vid mötena i april och juni diskuterades
samtliga frågor som tagits upp i beslutet från WTO:s allmänna råd:

i) Betydelsen av WTO:s principer om nationell behandling, öppenhet och mest gynnad nation för
konkurrenspolitiken och tvärtom.

ii) Olika tillvägagångssätt för att främja samarbete och kommunikation mellan medlemmarna, även på
området för tekniskt samarbete.

iii) Konkurrenspolitikens bidrag till att uppnå WTO:s mål, däribland att främja internationell handel.
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357. Huvudsyftet med mötet den 14 september var att revidera och anta arbetsgruppens rapport (1999)
till allmänna rådet.

358. Som en förberedelse inför WTO:s tredje ministerkonferens i Seattle (3 december 1999) har EU
lagt fram förslag om att inleda förhandlingar om en multilateral ram för konkurrensregler.
Förhandlingarna bör vara inriktade på följande tre huvudinslag:

— För det första bör alla medlemmar i WTO införa grundläggande konkurrensregler och se till att de
efterlevs.

— För det andra bör det finnas gemensamma huvudprinciper som garanterar en viss grad av
samstämmighet och enhetlighet mellan medlemmarna i WTO.

— För det tredje bör det finnas ett multilateralt instrument som möjliggör samarbete mellan
konkurrensmyndigheter.

359. Rådets slutsatser från den 26 oktober 1999 om ministerkonferensen i Seattle innehöll följande avsnitt
om konkurrens: ”WTO bör inleda förhandlingar om en grundläggande ram med bindande huvudprinciper
och regler om nationell konkurrenslagstiftning och konkurrenspolitik och hävdande av denna. WTO:s prin-
ciper om öppenhet och icke-diskriminering kan utgöra den huvudsakliga grunden för utarbetandet av såda-
na huvudprinciper och regler. WTO bör även sträva efter att utveckla gemensamma förhållningssätt till kon-
kurrensbegränsning med väsentlig effekt på internationell handel och investeringar och till främjande av
internationellt samarbete. Utvecklingsfrågorna bör även inta en central plats när en sådan multilateral ram
övervägs genom att eventuella övergångsperioder kombineras med tekniskt bistånd och flexibla regler.”

360. WTO-medlemmarna kunde vid ministerkonferensen i Seattle inte enas om att inleda en ny
omgång multilaterala handelsförhandlingar. Några faktiska förhandlingar om handel och konkurrens
pågår därför inte i detta skede.

WTO:s arbetsgrupp om handel och konkurrens förväntas fortsätta sina möten under 2000 och
gemenskapen och dess medlemsstater kommer att fortsätta att ytterligare klargöra sin inställning i fråga
om behovet av multilaterala konkurrensregler.

2. OECD

361. Kommissionen har spelat en aktiv roll i arbetet inom OECD:s kommitté om konkurrensrätt och -
politik, särskilt i rundabordsförhandlingar och möten med arbetsgrupper under 1999 (främjande av
konkurrens inom posttjänster, oligopol, professionella tjänster, riktlinjer för multinationella företag,
prioriteringar vid konkurrensmyndigheternas lagtillämpning, fusioner och allianser mellan flygbolag).
Kommissionen deltog också (tillsammans med Grekland) vid granskningen av den ungerska
lagstiftningsreformen på området för konkurrenspolitik, vilken ägde rum den 21 oktober.

3. Unctad

362. Den 15 september utfärdade kommissionen ett arbetsdokument (KOM(1999) 451 slutlig) med rikt-
linjer för deltagandet i Förenta nationernas tionde konferens om handel och utveckling (UNCTAD X).
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363. Arbetsdokumentet skulle bidra till att förbereda Europeiska unionens ståndpunkt vid konferensen,
som skulle hållas i Bangkok, Thailand, den 12–19 februari 2000. I fråga om konkurrens betonas i punkt
23 i arbetsdokumentet att det för utveckling framför allt krävs väl fungerande, rättvisa och
konkurrensutsatta marknader för varor, tjänster och andra resurser, bl.a. krediter, mark och genetiska
resurser. I detta sammanhang är det väsentligt att begränsa godtyckligt agerande gentemot företag från
statens sida, att bekämpa korruption och att genom en fast konkurrenspolitik förhindra hemliga
överenskommelser mellan offentliga företag och oligopol- och monopolföretag som bedriver
spekulationsverksamhet. Vidare måste utvecklingsdimensionen också tas i beaktande vid förhandlingar
om multilaterala regler om konkurrens (punkt 35). Slutligen bör UNCTAD fortsätta att bedriva
analysverksamhet och utgöra ett forum för diskussioner på regerings- och expertnivå om
konkurrenspolitik och konkurrensregler, i syfte att öka utvecklingsländernas kunskaper på detta område
och ge dem möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. UNCTAD skulle bl.a. kunna analysera
statsägda och privata monopols betydelse på framväxande marknader, sambanden mellan investeringar
och konkurrens samt vilka typer av regleringar som passar på olika marknadsutvecklingsnivåer.
UNCTAD skulle också kunna utföra analyser till stöd för förhandlingarna om multilaterala
konkurrensregler, och därvid särskilt beakta utvecklingsländernas specifika behov och förutsättningar i
detta avseende. UNCTAD skulle kunna bedriva tekniskt samarbete för att hjälpa utvecklingsländerna vid
utarbetandet och genomförandet av konkurrensregler och konkurrenspolitik (punkt 54).

122 XXIX:e RAPPORTEN OM KONKURRENSPOLITIKEN — SEK(2000) 720 SLUTLIG

KONK. RAP. 1999



V — UTSIKTER FÖR 2000

1. Lagstiftningsverksamhet

364. Kommissionen kommer att fortsätta processen med att säkerställa att gemenskapens
konkurrenspolitik tillämpas med fullt hänsynstagande till den snabba utvecklingen på marknaden. När
marknader integreras, både inom EU och globalt, är det av avgörande betydelse att denna utveckling
återspeglas i gemenskapens procedurregler och materiella regler. Kommissionen kommer därför att
fortsätta översynen av sina procedurregler och materiella regler för tillämpningen av artiklarna 81 och
82.

365. Vad gäller procedurregler för ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning är målsättningen för 2000 att få kommissionen att anta ett förslag till ett nytt
utkast till förordning om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, så att det kan överlämnas
till rådet, som skulle kunna inleda diskussioner om utkastet till förordning mot slutet av 2000.

366. På området för vertikala begränsningar är målsättningen för 2000 att kommissionen skall anta en
uppsättning riktlinjer som skall komplettera den nya gruppundantagsförordning som antogs 1999 och
som träder i kraft den 1 juni 2000. Riktlinjerna kommer att hjälpa företag när de bedömer
distributionsavtal som inte omfattas av gruppundantagsförordningen.

367. Översynen av politiken om horisontella samarbetsavtal fortsätter att vara en av kommissionens
prioriteringar. Den är dessutom ett viktigt komplement till reformen av vertikala begränsningar och till
moderniseringen av procedurerna i ärenden om konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av
dominerande ställning.

368. Under 1999 utarbetade GD Konkurrens utkast till omarbetade gruppundantagsförordningar om
forskning och utveckling respektive specialisering. Parallellt har man utarbetat ett utkast till en
uppsättning riktlinjer som anger huvudlinjerna i politiken för tillämpning av artikel 81 på horisontella
avtal. Det är kommissionens mål att under 2000 hålla omfattande samråd med experter från
medlemsstaterna, industrin, konsumentorganisationer och andra berörda parter.

369. Meddelandet om avtal av mindre betydelse från 1997, som ger vägledning om begreppet avtal av
mindre betydelse som inte omfattas av artikel 81, kommer att behöva omarbetas med hänsyn till
ovannämnda policyändringar för vertikala avtal och avtal om horisontellt samarbete. Detta arbete
beräknas påbörjas under 2000.

370. Inom motorfordonsindustrin har kommissionen utarbetat en utvärderingsrapport om
gruppundantagsförordning (EG) nr 1475/95 om försäljnings- och serviceavtal för motorfordon.
Utvärderingsrapporten kommer att ligga till grund för utformningen av den framtida konkurrenspolitiken
i fråga om distribution av motorfordon.

371. Som ett komplement till ovannämnda reformprojekt kommer man att inleda
konsekvensutredningar, vars främsta syfte är att göra konkurrenspolitiken effektivare genom att mäta
vilka konsekvenser kommissionens ingripanden får på marknaderna och identifiera inom vilka sektorer
konkurrensen behöver sporras.

372. På koncentrationsområdet kommer 2000 att bli ett särskilt aktivt år. Enligt koncentrationsförord-
ningen skall kommissionen före den 1 juli 2000 rapportera till rådet om genomförandet av tröskelvärdena
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och kriterierna i förordningen, vilka avgör behörigheten för gemenskapens koncentrationskontroll. Komm-
missionen kan också ta tillfället i akt att undersöka andra aspekter av förordningen, däribland förfarandena
för hänskjutande mellan medlemsstaterna och kommissionen (artiklarna 9 och 22).

373. Kommissionen planerar också att anta tre vägledande tillkännagivanden, som redan har varit
föremål för ett omfattande allmänt samråd under 1999, nämligen ett nytt tillkännagivande om
accessoriska begränsningar (som skall ersätta det gamla), ett tillkännagivande om förenklad
handläggning av rutinärenden enligt koncentrationsförordningen och ett tillkännagivande om åtaganden
som lämnas enligt koncentrationsförordningen. Åtaganden kommer också att vara en central fråga för en
gemensam arbetsgrupp som inrättades mellan kommissionen och USA:s tillsynsmyndighet i slutet av
1999. Kommissionen avser dessutom att utveckla en formell vägledning om oligopolistisk dominans, en
fråga som får allt större betydelse med den ökade europeiska, eller till och med globala, konsolideringen
av vissa branscher.

374. På området för statligt stöd avser kommissionen att omarbeta riktlinjerna för statligt stöd till
skydd för miljön, riktlinjerna för sysselsättningsstöd och rambestämmelserna för statligt stöd till
bilindustrin. Den tänker vidare anta tre gruppundantagsförordningar om statligt stöd till små och
medelstora företag, om stöd till utbildning och om regeln om stöd av mindre betydelse.

2. Det internationella området

375. Den ökande integreringen av världsekonomin skapar ett aldrig förut skådat ömsesidigt beroende
mellan länderna. Inom många branscher konkurrerar företagen på världsmarknader och de blir därmed
större och multinationella. Under det senaste året har vi sett en rad så kallade ”megafusioner” mellan
företag som är baserade i olika delar av världen och som skapar nya bolag av verkligt globala
dimensioner. Under sådana omständigheter får också konkurrensproblemen globala dimensioner, vilket
kräver ett allt närmare internationellt samarbete mellan konkurrensmyndigheter i olika länder.

376. Mot bakgrund av det ovan anförda och med inspiration från kommissionens meddelande till rådet
från den 28 juni 1996 (avseende en internationell ram för konkurrensregler), kommer kommissionen att
föra en tvåfaldig politik som går ut på att fortsätta det bilaterala samarbetet med gemenskapens
huvudpartner och att undersöka vägar för att utvidga det multilaterala samarbetet på konkurrensområdet.
Metoderna för ett sådant multilateralt samarbete på konkurrensområdet skulle med fördel kunna
fastställas inom ramen för WTO som en del av ett avtal som också skulle föreskriva vissa huvudprinciper
som skall finnas med i de enskilda WTO-medlemmarnas inhemska konkurrenslagstiftning.

377. Förutom dessa två grundläggande målsättningar är det klart att förberedelserna för utvidgningen
kommer att ha en stor inverkan på kommissionens prioriteringar för 2000 på det internationella området.
Kommissionen kommer att fortsätta att ge tekniskt bistånd till länderna i Central- och Östeuropa samt
Cypern och Malta. Syftet är att säkerställa att man före utvidgningen utarbetar och genomför livskraftiga
konkurrenslagar som bygger på principerna och kriterierna i EG:s konkurrensrätt och att man inrättar väl
fungerande och trovärdiga konkurrensmyndigheter. Man bör ägna särskild uppmärksamhet åt att det
antas regler om statligt stöd och att dessa tillämpas effektivt av de myndigheter som övervakar statligt
stöd i dessa länder.

378. Vad gäller bilateralt samarbete (i andra sammanhang än utvidgningen) kommer de prioriterade
frågorna att vara att säkerställa att 1991 års samarbetsavtal med USA, 1998 års avtal med USA om aktiv
hövlighet och de nya administrativa arrangemangen om deltagande fungerar fullt ut.
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379. Kommissionen kommer också att tillämpa det nya samarbetsavtalet med Kanada som trädde i
kraft den 17 juni 1999. I fråga om Japan kommer kommissionen att utforska möjligheterna att stärka
samarbetet. Kommissionen avser också genomföra partnerskaps- och samarbetsavtalet med Ryssland,
som trädde i kraft i december 1997 och som, i fråga om konkurrenspolitik, förutser ett samarbete
avseende utveckling och genomförande av konkurrensregler, särskilt på området statligt stöd.

3. Kontrollverksamhet

380. I fråga om tillämpningen av konkurrensreglerna på kartellområdet består den största delen av komm-
missionens arbete i att handlägga konkreta ärenden som inletts efter anmälan, klagomål eller ex officio.
Kommissionen kommer att fortsätta att försöka koncentrera sina resurser till de viktigaste ärendena, som har
ett stort rättsligt, ekonomiskt eller politiskt intresse för EU. Detta innebär fortsatta ansträngningar för att stär-
ka och förbättra samarbetet med nationella konkurrensmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter.

381. Att identifiera, förbjuda och, eventuellt, bötfälla särskilt allvarliga karteller ges alltjämt högsta
prioritet på kartellområdet. I ett stort antal viktiga ärenden är förfarandena redan långt framskridna och
målet är därför att under 2000 fatta flera viktiga beslut om att förbjuda och bötfälla karteller.

382. Kommissionen är också fast besluten att som högsta prioritet fortsätta sitt arbete för att undanröja
missbruk av dominerande ställningar. Sådant missbruk leder till begränsning eller till och med förstöring
av konkurrenternas möjligheter att påverka marknadsdynamiken och potentiella konkurrenters
möjligheter att gå in på marknaden. Sådana beteenden är särskilt skadliga, eftersom de leder till att
marknader delas upp och att marknadsintegrationen försenas. Kommissionen kommer därför även i
fortsättningen att vara särskilt vaksam på dominerande företags missbruk. Det är sannolikt att formella
beslut om överträdelse av artikel 82, förenade med böter, kommer att fattas i ett stort antal ärenden under
2000, i vilka undersökningarna redan har hunnit relativt långt.

383. Liberaliseringspolitikens framgångar fortsätter att vara beroende av att gemenskapsrätten tillämpas
strikt och att liberaliseringsdirektiven övervakas. Vad gäller liberaliseringen inom telekommunikationer
kommer det huvudsakliga arbetet bestå av att övervaka att gemenskapslagstiftningen faktiskt införlivas i
medlemsstaterna. Inom postsektorn kommer arbetet att inriktas på uppföljningen av medlemsstaternas in-
förlivande av kommissionens direktiv om liberalisering som antogs i december 1997. Nästa steg i liberali-
seringsprocessen är en översyn av direktivet. Kommissionen avser lägga fram ett förslag om detta före årets
utgång. År 2000 kommer att vara år 2 för liberaliseringen av den europeiska elmarknaden, sedan monopol-
rättigheterna framgångsrikt avskaffades i elva medlemsstater i februari 1999. De återstående fyra medlemss-
staterna förväntas göra samma sak under 2000 (Frankrike, Belgien och Irland) och 2001 (Grekland). Komm-
missionens mål är att förverkliga liberaliseringen av elmarknaderna i hela gemenskapen. Gasdirektivet skall
införlivas under 2000. För att uppnå en effektiv liberalisering kommer kommissionen att koncentrera sig på
nätfrågor och på de avtalsarrangemang som ingås mellan producenter och importörer.

384. Många medlemsstater avser bevilja finansiellt stöd till elföretag för att gottgöra dem för
investeringar och åtaganden som inte kan infrias i ett liberaliserat system. Kommissionen har därför
beslutat att utarbeta riktlinjer för hur sådana icke återvinningsbara kostnader skall behandlas enligt
reglerna om statligt stöd.

385. På området för koncentrationskontroll är kommissionens främsta uppgift att fortsätta att
säkerställa en effektiv behandling av koncentrationer som anmäls enligt koncentrationsförordningen,
genom att förhindra att de skapar eller förstärker en sådan dominerande ställning som medför att den
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effektiva konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den påtagligt skulle
hämmas. Med hänsyn till de nuvarande ekonomiska indikatorerna är det troligt att ärendehandläggningen
kommer att öka i samma proportion som tidigare år. Koncentrationerna kommer även att bli allt mer
internationella.

386. På området för statligt stöd kommer prioritet att ges åt åtgärder som ökar öppenheten hos
kommissionens övervakning av statligt stöd och medlemsstaternas användning av stöd. Kommissionen
kommer att börja med att upprätta ett register över statligt stöd. För att göra kontrollen av statligt stöd
effektivare kommer den att följa upp sina beslut om återkrav av olagligt stöd mera systematiskt.
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BILAGA — ÄRENDEN SOM UNDERSÖKS I RAPPORTEN

1. Artiklarna 81, 82 och 86
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Ärende Offentliggörande Punkt nr

Aeroportos e Navegação EGT L 69, 16.3.1999 59, 88
Aerea-Empresa Publica (portugisiska flygplatser)

Airtours/First Choice IP/99/695 Faktaruta 3

Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187

AT&T/IBM IP/99/259 Faktaruta 4

Bosman

British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, Faktaruta 4

CNSD EGT L 203, 13.8.1993 Faktaruta 5

COAPI EGT L 122, 2.6.1995 Faktaruta 5

Coca-Cola/Orangina Faktaruta 2

Deutsche Telekom 67

Nederländska pensionsfonder 131–137

Europe Asia Trades Agreement (EATA) EGT L 193, 26.7.1999 99, 100

France Télécom 67

Luftfartsverket

(finska flygplatser) EGT L 69, 16.3.1999 58, 88

IMA EGT L 106, 23.4.1999 Faktaruta 5

Irish Sugar EGT L 258, 22.9.1997 63, 64

Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55, Faktaruta 4

Mouscron IP/99/965 140

MSG Faktaruta 4

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de EGT L 39, 14.4.2000 46, 47
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG)

P&I Clubs EGT L 125, 19.5.1999 103, 111

Reims II EGT L 275, 26.10.1999 Faktaruta 3, 81- 83

Det reviderade TACA (Trans-Atlantic EGT C 125, 6.5.1999 95–98
Conference Agreement)

Sömlösa stålrör IP/99/957 48, 49

Telia/Telenor IP/99/746 Faktaruta 4, 67

Fotbolls-VM 1998 EGT L 5, 8.1.2000 61, 62, 140

Trans-Atlantic Agreement (TAA) EGT L 376, 31.12.1994 99, 100

Virgin/British Airways EGT L 30, 4.2.2000 60, 94

Vlaamse Televisie Maatschappij EGT L 244, 6.9.1997 85, 87
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Ahlström/Kvaerner IP/99/665 150, 164

Airtours/First Choice IP/99/695 151, 161, 175, 
Faktaruta 6, Faktaruta 8

Alitalia/KLM IP/99/628 187

BP Amoco/Atlantic Richfield IP/99/712 150, 154, 172

BSCH/A. Champalimaud IP/00/296 194–196

BT/AT&T IP/99/209 185

Compagnie des Salins du Midi et des Salines IP/99/391 191
de l’Est (CSME)/MDPA/SCPA

Danish Crown/Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161, 170

Deutsche Post/ASG IP/99/485 156

Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158

Deutsche Post/Trans-o-flex IP/99/318 156, 159, 167,
Faktaruta 9

EDF/London Electricity IP/99/49 193, 197

Exxon/Mobil IP/99/708 150, 151, 154, 155,
161, 171–172, 192

Fujitsu/Siemens IP/99/719 188

Gencor/Lonrho IP/97/338 151, 160

Heineken/Cruzcampo IP/99/632 191

Hoechst/Rhône-Poulenc IP/99/626 182–183, 338

Honeywell/AlliedSignal IP/99/921 150, 178, 179, 338

Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, Faktaruta 7

Imetal/China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165–166, Faktaruta 9

Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 Faktaruta 2, 191

Rewe/Meinl IP/99/83 Faktaruta 7, 169

Sanofi/Synthélabo IP/99/591 Faktaruta 9, 199

Skandia/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

Telia/Telenor IP/99/746 67, Faktaruta 4,
173, 174, Faktaruta 8

Total/Elf Aquitaine Faktaruta 2, 154, 191

Total/Petrofina IP/99/197 191

TPG/Tecnologistica IP/99/320 156, 157
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Befrielse från vägavgifter på Tauern- 284
motorvägen i Österrike

AESA/MTW-Werft/Volkswerft EGT L 148, 6.6.1997 267

Charbonnages de France EGT C 280, 2.10.1999 274

Crédit Agricole 227

Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212, 265

Den danska Vækstfonden EGT C 245, 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock EGT L 232, 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH EGT C 40, 12.2.2000 247

Nederländska bensinstationer 244

Bidrag till förtidspensionering för åkare 243

Eli Lilly 251

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Ekologisk skattereform i Tyskland EGT C 245, 28.8.1999 253

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël EGT C 245, 28.8.1999 231

Skatteeftergift i Italien EGT C 113, 24.4.1999 249

Kinderkanal/Phoenix EGT C 238, 21.8.1999 226, Faktaruta 11

Kvaerner Warnow Werft EGT L 274, 23.10.1999 269

Investeringar i Portugal EGT C 375, 24.12.1999 213

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria EGT C 351, 4.12.1999 281

NEREFCO EGT L 6, 11.1.2000 254

Neue Maxhütte EGT L 230, 31.8.1999 271

Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

RJB mining plc EGT C 86, 27.3.1999 276–278, 308

Rover Longbridge EGT C 62, 4.3.2000 281

Saxonylon Textil GmbH EGT L 268, 16.10.1999 283

Sécuripost 233

Shell Chemicals BV EGT C 298, 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha EGT L 145, 10.6.1999 258

Städerna Venedig och Chioggia IP/99/887 250

Verlipack/Heye-Glas EGT C 288, 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

Inköp av fordon för specialtransporter 284

Omstrukturering av vägtransportsektorn i Italien IP/99/307 285

Spanska regionalstödsåtgärder IP/99/1041 287

Danskt stödprogram för varutransporter IP/99/238 290

Tirrenia 294

Franska hamnar 295

Iberia 296

3. Statligt stöd
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Manchesters flygplatser 299

Elbas flygplats 299

Crédit Foncier de France IP/99/416 305

Banco di Sicilia IP/99/833 305

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234, 306

BBC Faktaruta 11
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I — KARTELLER OCH MISSBRUK AV DOMINERANDE STÄLLNING:
ARTIKLARNA 81, 82 OCH 86 I EG-FÖRDRAGET — ARTIKEL 65 I
EKSG-FÖRDRAGET

A — Sammanfattning av ärenden

1. Förbud

1.1 Horisontella avtal

FEG + TU (ärende nr IV/F1/33.884)

Den 26 oktober 1999 antog kommissionen ett beslut enligt artikel 81.1 i EG-fördraget om förbud mot
ett kollektivt ensamåterförsäljaravtal och ett system med prissamordning på den nederländska
grossistmarknaden för elektroteknisk utrustning (1). Beslutet är en bekräftelse av kommissionens
vedertagna konkurrenspolitik och EG-domstolens och förstainstansrättens rättspraxis (2).

Ärendet inleddes 1991 efter ett klagomål som City Electrical Factors, ett brittiskt grossistföretag för
elektriskt installationsmaterial, lämnade in tillsammans med sitt nederländska dotterbolag (CEF). Det
omfattar huvudsakligen perioden 1986–1994.

Den första överträdelsen som kommissionen konstaterade gällde tillämpningen av ett kollektivt
ensamåterförsäljaravtal, som omfattade den nederländska sammanslutningen för grossister i elektrisk
installationsmateriel (Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
Gebied (FEG), importören av sådana produkter till Nederländerna (NAVEG) och många individuella
leverantörer av sådana produkter.

Kommissionen fann belägg för att FEG, genom det ovannämnda avtalet, förbjöd NAVEG-medlemmar
och individuella leverantörer att sälja till grossister som inte var medlemmar i FEG. Förbudet utestängde
grossisterna i fråga från deras leveranskällor och gjorde det krångligare och mer tidskrävande för
utländska grossister att komma in på den nederländska marknaden. Det företag som anförde klagomålet
är ett exempel på detta. Samtidigt hindrade avtalet leverantörer från att sälja sina produkter på den
nederländska marknaden via andra grossister än FEG-medlemmar. Eftersom särskilt NAVEG-
medlemmarnas omsättning till stor del utgjordes av försäljning till FEG-medlemmar var det svårt för
dessa leverantörer att negligera FEG:s önskemål.

Grunden för det kollektiva ensamåterförsäljaravtalet var en gentlemannaöverenskommelse mellan FEG
och NAVEG. Avtalets räckvidd blev större genom att många individuella leverantörer deltog. Det visade
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(1) EGT L 39, 14.2.2000. Se också pressmeddelande IP/99/803.
(2) Vad beträffar kollektiva ensamåterförsäljaravtal, se kommissionens första rapport om konkurrenspolitiken, som

gällde 1971, s. 35-36, punkt 19; den tredje rapporten om konkurrenspolitiken, som gällde 1973, s. 48, punkt 53;
kommissionens beslut 72/390/EEG, Centrale Verwarming, EGT L 264, 23.11.1972; kommissionens beslut
78/59/EEG, Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, EGT L 20, 25.1.1978; kommissionens beslut 82/123/EEG,
VBBB/VBVB, EGT L 54, 25.2.1982. Vad beträffar prissamordning se EG-domstolens domar i mål 48/69 ICI
mot kommissionen, Rec. 1972, s. 619, punkterna 115-116; mål 123/83 BNIC mot Clair,Rec. 1985, s. 391,
punkt 29; mål 243/83 Binon mot Agence et messageries de la presse, Rec. 1985, s. 2015, punkt 44, samt
förstainstansrättens domar i de förenade målen T-213/95 och T-18/96, SCK och FNK mot kommissionen, REG
1997, s. II-1739, punkterna 158-164.



sig att det kollektiva ensamåterförsäljaravtalet hade baserat sig på ett skriftligt avtal fram till slutet av
femtiotalet. Efter det att de nederländska konkurrensmyndigheterna förbjudit avtalet hade parterna
beslutat att omvandla det skriftliga avtalet till en mer förtäckt gentlemannaöverenskommelse.

Den andra överträdelsen av artikel 81.1 kommissionen fastställde i detta ärende gällde FEG:s
inblandning i medlemmarnas prispolitik. Kommissionen fann belägg för att FEG och dess medlemmar
bedrev en politik som syftade till att minska priskonkurrensen bland FEG-medlemmarna och skapa en
konstgjord prisstabilitet med stora marginaler för FEG-medlemmarna. För att uppnå dessa mål hade FEG
och dess medlemmar tillgång till följande instrument:

— Ett bindande beslut där FEG förbjuder sina medlemmar att göra reklam genom att erbjuda extrarabatter.

— Ett bindande beslut där FEG ålägger sina medlemmar att låta konsumenterna betala prishöjningar
som genomförts av leverantören efter det att de har beställt sina produkter.

— Diskussioner bland FEG-medlemmar om priser och rabatter under FEG-möten.

— Att FEG skickar prisrekommendationer till sina medlemmar.

Prisavtalens effekter förstärktes av det kollektiva ensamåterförsäljaravtalet. Eftersom det kollektiva
ensamåterförsäljaravtalet utestängde potentiella prispressare, t.ex. grossister utanför FEG, från deras
leveranskällor, kunde utomstående konkurrenter inte hota den konstgjorda prisstabilitet som skapats av
FEG och dess medlemmar.

Överträdelserna har märkbart begränsat konkurrensen, eftersom FEG-medlemmarna har 96 % av den
nederländska marknaden för elektrisk installationsmateriel. Eftersom 30–50 % av alla elektrotekniska
produkter som säljs på den nederländska marknaden är importerade, anser kommissionen också att
handeln mellan medlemsstaterna har påverkats i väsentlig utsträckning.

Både FEG och Technische Unie ålades böter (4,4 miljoner respektive 2,15 miljoner euro) för sin roll i
de ovannämnda överträdelserna. FEG kan utpekas som det företag som tog initiativ till och kontrollerade
både det kollektiva ensamåterförsäljaravtalet och prisarrangemangen. FEG:s största och viktigaste
medlem, TU, bötfälldes emellertid också. Det fanns två orsaker till detta. För det första kan TU särskiljas
från övriga FEG-medlemmar genom sitt aktiva och långvariga deltagande i FEG:s styrelse och dess
kommittéer. För det andra stod det klart att TU också hade tillämpat konkurrensbegränsande metoder för
egen del i sina handelsrelationer till individuella företag.

Beräkningen av böterna baserade sig på kommissionens riktlinjer för beräkning av böter (3).
Kommissionen ansåg att överträdelserna var allvarliga och hade pågått en längre tid och att varken
försvårande eller förmildrande omständigheter förelåg i detta ärende.

Kommissionen beslutade dock att böterna måste nedsättas med hänsyn till förfarandets längd. Den
baserade sin slutsats på EG-domstolens och förstainstansrättens rättspraxis i motsvarande fall (4).

Både FEG (T-05/00) och TU (T-06/00) har överklagat kommissionens beslut hos förstainstansrätten.
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Kartell för uppdelning av marknaden inom sektorn för vissa sömlösa stålrör
(ärende nr IV/E1/35.860 B)

Den 8 december 1999 (5) antog kommissionen ett beslut enligt artikel 81 i EG-fördraget som innebar att
böter på sammanlagt 99 miljoner euro skulle betalas av åtta tillverkare av sömlösa stålrör: [British Steel
Limited (Förenade kungariket), Dalmine SpA (Italien), Mannesmannröhren Werke A.G. (Tyskland),
Vallourec SA (Frankrike), Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation och
Sumitomo Metal Industries Limited (Japan)]. De relevanta produkterna är standardiserade stålrör för
oljeborrning (s.k. OCTG) och kundanpassade transportrör (s.k. line pipe). Det är fråga om rörtyper som
används vid exploatering och transport av olja och gas.

Dessa tillverkare bildade en kartell, som de kallade «Europa-Japan-klubben», för att samordna sitt
beteende på marknaden för standardiserade OCTG-rör och kundanpassade transportrör. Kartellen
begränsade konkurrensen inom den gemensamma marknaden genom att hemmamarknaderna (den tyska,
franska, italienska, brittiska och japanska marknaden) förbehölls vissa tillverkare. Utbudet av sömlösa
stålrör i de medlemsstater där det fanns en inhemsk tillverkare begränsades genom att övriga medlemmar
i kartellen avstod från att leverera till de marknaderna. Andra delar av avtalet, som gällde vissa marknader
i tredje land, omfattades inte av beslutet eftersom kommissionen inte kunde bevisa att de hade någon
konkurrensbegränsande effekt inom EU.

Vad beträffar överträdelsens varaktighet beaktade kommissionen perioden 1990–1995 (utom för British
Steel Limited, som slutade tillverka de aktuella rören 1994).

När kommissionen fastställde böterna tog den hänsyn till att ett avtal som syftar till att skydda
hemmamarknaderna för de deltagande företagen per definition är en mycket allvarlig överträdelse av
gemenskapslagstiftningen, eftersom det undergräver förutsättningarna för en väl fungerande inre
marknad. Dessutom står de fyra medlemsstaterna som berörts för större delen av efterfrågan på sömlösa
OCTG- och transportrör inom EU. Det rör sig alltså om en geografiskt omfattande marknad.

Kommissionen tog emellertid också hänsyn till att de standardiserade OCTG-rör och kundanpassade
transportrör som sålts inom gemenskapen av de företag beslutet riktar sig till endast utgör omkring 19 %
av den totala försäljningen inom EU av sömlösa OCTG- och transportrör. Dessutom kunde en del av
efterfrågan på OCTG-rör och kundanpassade transportrör täckas av svetsade rör med medelstor omkrets.
Slutligen uppgick värdet på företagens försäljning av dessa produkter i de fyra medlemsstaterna endast
till ca 73 miljoner euro per år under perioden 1990–1995. Kommissionens slutsats av alla dessa
överväganden blev därför att överträdelsens konsekvenser för marknaden varit begränsade.

Kommissionen har betraktat den långvariga krisen inom branschen som en förmildrande omständighet.
En annan förmildrande omständighet är att läget i branschen förvärrats sedan 1991 och att detta, i
kombination med ökad import, lett till kapacitetsneddragningar och företagsnedläggningar.

Kommissionen har tillämpat meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (6)
och satt ned böterna för Vallourec och Dalmine, eftersom dessa visat sig samarbetsvilliga under kommissio-
nens utredning.

Samtliga berörda företag utom Vallourec har anfört klagomål hos förstainstansrätten.
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1.2 Vertikala avtal

PO/Lee Cooper (ärende nr IV/F3/36.015)

Under 1999 hindrade kommissionen den brittiska jeanstillverkaren Lee Cooper från att avskärma den
belgiska marknaden från billigare import från Förenade kungariket. Lee Cooper försökte hålla Belgien
som en högprismarknad för sin produkt.

Kommissionen inledde ett förfarande efter att ha fått information om att Lee Cooper tvingade sina
grossister i Förenade kungariket att avstå från parallellexport till Belgien, där Lee Cooper-jeans såldes
till ett högre pris. Kommissionens undersökning visade att Lee Cooper hade vidtagit denna åtgärd i
samförstånd med sina belgiska kunder. Lee Cooper erbjöd sig att göra upp i godo och kommissionen
förhandlade fram en lösning som fick Lee Coopers åtgärder för att hindra parallellhandel att upphöra.
På kommissionens begäran informerade Lee Cooper dessutom alla sina kunder om att de nu var fria att
bedriva parallellhandel.

1.3 Missbruk av dominerande ställning

Portugisiska flygplatser (ärende nr IV/D-2/35.703)

Detta ärende är en följd av den allmänna undersökning av rabatter och nedsättning av avgifterna för mark-
tjänster på de europeiska flygplatserna som kommissionen inledde efter sitt beslut av den 28 juni 1995 om
flygplatsen Bryssel-Zaventem (7). Ärendet gäller det system med nedsatta landningsavgifter och differenti-
ering av dessa avgifter enligt startplatsen för flygningen som tillämpas av de portugisiska flygplatserna på de
fastlandsflygplatser som förvaltas av Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica (ANA).

Flygbolagen skall betala landningsavgifterna som ersättning för de tjänster som tillhandahålls av den
portugisiska flygplatsförvaltaren ANA. Hit hör underhåll och användning av start- och landningsbanor
och inflygningsvägledning. En rabatt på 50 % på landningsavgifterna för inrikesflyg och en volymrabatt
på 7–32 % beroende på antalet landningar per månad hade införts av regeringen.

Enligt artikel 82 i EG-fördraget kan ett företag med en dominerande ställning på en väsentlig del av den
gemensamma marknaden inte tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa
handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel. Därför får inte ANA utan objektiva skäl
tillhandahålla olika flygbolag samma tjänst på olika villkor. I själva verket behandlade ANA en flygning
på samma sätt oavsett om det var den första eller den hundrade flygningen för ett visst flygbolag eller
oavsett om den kom från en annan portugisisk flygplats eller från en annan medlemsstat. Eftersom
rabattsystemet i fråga härrör från de åtgärder som den portugisiska regeringen vidtagit, kunde
kommissionen konstatera att det är ett brott mot artikel 86 i EG-fördraget tillsammans med artikel 82.

I sitt beslut av den 10 februari (8) kräver kommissionen att Portugal upphör att tillämpa rabattsystemet och
differentieringen av landningsavgifterna enligt startplatsen för flygningarna på flygplatserna i Lissabon,
Porto och Faro. Portugal väckte talan om ogiltigförklaring hos EG-domstolen den 4 maj 1999. Målet har
nummer C-163/99. Den 14 juli 1999 avgav kommissionen ett motiverat yttrande enligt artikel 226 i EG-för-
draget till de portugisiska myndigheterna för att dessa inte genomfört ett beslut från kommissionen.
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Finska flygplatser (ärende nr IV/D-2/35.767)

I kommissionens beslut av den 10 februari 1999 (9) uppmanas Ilmailulaitos/Luftfartsverket, som
förvaltar de finska flygplatserna, att upphöra med sitt system för differentiering av landningsavgifterna
beroende på startplatsen för flygningarna på flygplatserna i Helsingfors, Vasa, Åbo, Björneborg och
Tammerfors. Inrikesflyg beviljas en rabatt på 60 % utan objektiva skäl. Det finska luftfartsverket
behandlar inrikesflyg och flygningar inom EES på samma sätt. Denna differentiering till följd av ett
beslut som förvaltaren av de finska flygplatserna fattat självständigt, blev enbart föremål för ett
förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget. Eftersom det var fråga om det första beslutet enligt artikel
82 i EG-fördraget som gällde kostnaderna för tillträde till flygplatsinfrastrukturer och med beaktande av
att det finska luftfartsverket slutade tillämpa en del av rabattsystemet och minskade skillnaden mellan
avgifterna för inrikesflyg och flygningar inom gemenskapen efter det att ärendet började undersökas,
utdömde kommissionen inga böter.

Virgin/BA (ärende nr IV/D2/34.780)

Den 14 juli antog kommissionen ett negativt beslut riktat till British Airways (10) med anledning av ett
klagomål från Virgin Atlantic. I beslutet ålades British Airways att betala böter på 6,8 miljoner euro för
att ha missbrukat sin dominerande ställning i egenskap av köpare av resebyråtjänster för flygresor av
brittiska resebyråer. Under åtminstone de senaste sju åren hade BA erbjudit resebyråer extra kommission
mot att dessa i gengäld uppfyllde eller överskred försäljningen av BA-biljetter under det föregående året.
Det gör resebyråerna lojala mot BA, och gör dem mindre benägna att sälja resebyråtjänster till andra
flygbolag. Detta har skapat ett hinder för flygbolag som vill konkurrera med BA på marknaderna för
lufttransporter i Förenade kungariket. Kommissionen och BA har fastställt ett antal principer med tanke
på framtiden. De är resultatet av ett givande samarbete mellan BA och Europeiska kommissionen. Om
dessa principer tillämpas, kommer de att hindra BA från att ägna sig åt den typ av praxis som kritiseras
i detta beslut. Dessa principer kommer också att ge andra flygbolag vägledning i motsvarande situationer.
Kommissionen kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att principerna i beslutet
tillämpas på andra flygbolag inom EU i motsvarande situationer.

De kommissioner som BA erbjöd motsvarade «lojalitetsrabatter», dvs. en rabatt som inte baserar sig på
kostnadsbesparingar utan på lojalitet, av den typ som tidigare konsekvent betraktades som utestängande
missbruk av en dominerande ställning. Det är en etablerad princip i EG-lagstiftningen att en dominerande
leverantör inte får ge sina kunder och återförsäljare incitament för att vinna deras lojalitet och därmed
utestänga konkurrenter till det dominerande företaget från marknaden. Effekten av missbruket är att det
prövar och motverkar effekterna av en liberalisering av marknaden genom att bibehålla det dominerande
flygbolagets marknadsandel på tidigare nivå och genom att straffa resebyråer som överför en del av sina
kunder på relativt nya konkurrenter.

Ett företag i dominerande ställning bör ge resebyråer extra kommissioner endast om dessa återspeglar
effektivitetsvinster eller extra tjänster som resebyrån tillhandahåller. Praxis med extra kommissioner har
hindrat brittiska konsumenter från att dra full nytta av effekterna av avregleringen och liberaliseringen
inom sektorn för lufttransporter.
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Principerna, som skall ge vägledning för flygbolag som är den dominerande köparen av resebyråtjänster
för flygresor och som vill undvika att bryta mot artikel 82 i EG-fördraget, är följande:

1. Att kommissioner som erbjuds olika resebyråer differentieras i den mån skillnaderna återspeglar följande:

1.1. Variationer i distributionskostnaderna via olika resebyråer.

1.2. Variationer i värdet på de tjänster som olika resebyråer tillhandahåller BA när de säljer BA:s
biljetter.

2. Att kommissionerna ökar i en omfattning som motsvarar följande:

2.1. Inbesparingar av BA:s distributionskostnader.

2.2. En ökning av värdet på de tjänster som resebyrån i fråga tillhandahåller BA när den säljer BA:s
biljetter.

3. Att kommissionerna står i relation till resebyråns försäljning under högst en sexmånadersperiod.

4. Att kommissionerna inte har mål som uppställts med resebyråns försäljning under en tidigare period
som referens.

5. Att kommissionerna höjs lineärt över en eventuell basnivå som anges i avtalet.

6. Att den kommission som betalts för biljetterna inte innefattar en ökning av de kommissioner som
betalts för alla andra BA-biljetter som utfärdats av resebyrån i fråga.

7. Resebyråer får sälja biljetter för vilket annat flygbolag som helst samt varor och tjänster som
tillhandahålls av vilken tredje part som helst.

British Airways har anfört klagomål mot detta beslut hos förstainstansrätten.

Fotbolls-VM (ärende nr IV/D3/36.888)

Den 20 juli 1999 antog kommissionen ett beslut (11) mot den lokala organisationskommittén för fotbolls-VM
(Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, eller CFO), efter det att denna 
inför slutspelet tillämpat diskriminerande biljettförsäljning som gynnade konsumenter bosatta i Frankrike.

Under 1996 och 1997 sålde CFO över 570 000 inträdesbiljetter enbart till konsumenter som kunde uppge
en adress i Frankrike. Av dessa biljetter såldes omkring 393 200 till matcher (andra än
inledningsmatchen) som ägde rum antingen under gruppspelet eller den första omgången av finalspelet.
Ytterligare 181 000 inträdesbiljetter till inledningsmatchen, kvarts- och semifinalerna, matchen om tredje
pris och fjärde pris samt finalen såldes av CFO efter en särskild utlottning som ägde rum i Paris i
december 1997. Den praktiska konsekvensen av kravet på att kunna uppge en adress i Frankrike var att
det överväldigande flertalet av konsumenterna utanför Frankrike berövades möjligheten att köpa biljetter
direkt från CFO under 1996 och 1997.
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Kommissionen ansåg att CFO genom den diskriminerande biljettförsäljningen, i avsaknad av omständighe-
ter som kunde rättfärdiga den, t.ex. säkerhetsskäl, missbrukade sin dominerande ställning i strid med artikel
82 i EG-fördraget på marknaden för försäljning av inträdesbiljetter under 1996 och 1997. Kommissionen
fann dessutom att CFO, genom att upplysa konsumenterna utanför Frankrike om att biljetter endast kunde
köpas av nationella fotbollsförbund och researrangörer ytterligare diskriminerade personer bosatta utanför
Frankrike som önskade köpa inträdesbiljetter till slutspelen.

Kommissionen skulle normalt utdöma kännbara böter, om ett företag missbrukar sin dominerande ställning
på det här sättet. I det här fallet beslutade kommissionen dock att endast ålägga CFO att betala den symbo-
liska summan 1 000 euro i böter, eftersom de biljettförsäljningsvillkor som CFO tillämpade motsvarade dem
som tillämpats i samband med tidigare slutspel i fotbolls-VM och eftersom CFO endast svårligen skulle ha
kunnat gå till tidigare kommissionsbeslut eller EG-domstolens rättspraxis för att ta reda på sina skyldigheter
enligt gemenskapens konkurrensregler. Beslutet är emellertid en tydlig signal om att kommissionen väntar
sig att de som organiserar slutspel i framtiden skall se till att deras biljettförsäljningsvillkor är helt förenliga
med gemenskapens konkurrensregler innan de börjar tillämpa dem.

2. Tillstånd

2.1 Horisontella avtal

a) Samriskföretag och andra typer av samarbete

Telekommunikationssektorn

Esat Telecom – Irish Rail (ärende nr IV/C-1/37.183)

Den 5 augusti 1998 anmälde Esat Telecommunications Limited, Coras Iompair Eireann (CIE) och det
sistnämnda företagets dotterbolag Irish Rail till kommissionen ett antal avtal som gällde upprättandet av
ett alternativt, riksomfattande telekommunikationsnät i Irland. Under anmälningsförfarandet undersökte
kommissionen i nära samarbete med den irländska konkurrensmyndigheten framför allt villkoren för
tillträde till järnvägslinjer för installation av telekommunikationsnät. Ett tillkännagivande enligt artikel
19.3 i rådets förordning nr 17 offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, där
berörda tredje parter uppmanades inkomma med synpunkter till kommissionen.

Enligt avtalen i deras ändrade lydelse får CIE installera eller tillåta installering av andra
telekommunikationskablar för tredje parter förutsatt att Esat Telecom under en kort, begränsad period
beviljas företräde till CIE:s infrastrukturer för att breda ut och ta i bruk sitt nät snarast möjligt. I oktober
1999 tillsände kommissionen parterna en administrativ skrivelse om att inga ytterligare åtgärder behövde
vidtas enligt artikel 81.1 i EG-fördraget med avseende på de anmälda avtalen.

Global One II (ärende nr IV/C-1/37.459)

Den 3 augusti tillkännagav kommissionen att den avser att låta GlobalOne, dvs. det samriskföretag som
Deutsche Telekom, France Telecom och Sprint bildade 1996, tillhandahålla alla
telekommunikationstjänster, däribland taltelefoni, i samtliga EU-medlemsstater. Kommissionen har
offentliggjort ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning där den uppmanar alla
berörda parter att inkomma med synpunkter innan den fattar ett formellt beslut i ärendet. Kommissionens
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ståndpunkt grundar sig på marknadsutvecklingen sedan den godkände bildandet av GlobalOne 1996 och
sedan andra betydande konkurrenter, t.ex. BT/AT&T:s samriskföretag, trätt in på marknaden.

I juli 1996 beviljade kommissionen undantag för en sjuårsperiod för samriskföretaget GlobalOne mellan
Deutsche Telekom AG (DT), France Télécom (FT) och Sprint Corporation för att tillhandahålla
teletjänster för företag, tjänster för resenärer samt nätoperatörstjänster. Syftet med översynen av 1996 års
beslut i GlobalOne-ärendet är att ge GlobalOne möjlighet att fritt tillhandahålla alla teletjänster (utöver
dem som omfattas av 1996 års beslut); att som agent eller återförsäljare tillhandahålla FT- och DT-
tjänster som är tillgängliga för tredje part och att ge FT och DT möjlighet att sälja GlobalOne-tjänster.
Kommissionen håller inte för närvarande på att se över de villkor som gäller moderbolagens beteende
(dvs. villkor om att inte korssubventionera eller diskriminera till förmån för GlobalOne).

Farland Network (ärende nr IV/C-1/37.130)

I juni 1999 gav kommissionen klartecken för ett antal avtal mellan British Telecom och dess partner i
Europa – Viag Interkom i Tyskland, Albacom i Italien, Telfort i Nederländerna och Sunrise i Schweiz –
genom vilka dessa företag kommer att förena sina nationella nätverk till ett fiberoptiskt nätverk som
omfattar hela Europa. Nätverket, som skall drivas av företaget Farland, är främst avsett och utformat för
internationell trafik. Avtalen anmäldes den 2 juli 1998. Kommissionen offentliggjorde ett
tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 20 mars 1999, där den meddelade
sin avsikt att bevilja transaktionen ett icke-ingripandebesked och där den uppmanade tredje parter att
inkomma med synpunkter.

Farland-nätet är främst avsett och utformat för internationell trafik. Det kommer att koppla samman
punkter i nätet mellan europeiska städer. Med tanke på att den till buds stående kapaciteten inom detta
marknadssegment och tillgången på alternativa, ersättande leveranskällor väntas öka betydligt, är det
osannolikt att det planerade samarbetet skulle kunna begränsa samarbetet på marknaden för
tillhandahållande av överföringskapacitet på telekommunikationsområdet inom EU. Kommissionen
undersökte också i vilken utsträckning de anmälda avtalen ger utrymme för en samordning av
konkurrensstrategier eller ökad öppenhet mellan BT och dess partner eller mellan dessa partner. I juni
underrättade kommissionen genom en administrativ skrivelse parterna om att avtalen inte omfattas av
artikel 81.1 i EG-fördraget.

Cégétel + 4 (ärende nr IV/C1/36.592)

Den 20 maj 1999 antog kommissionen ett beslut om att godkänna bildandet av ett samriskföretag mellan
Compagnie Générale des Eaux SA- numera Vivendi – (Frankrike), British Telecommunications plc.
(Förenade kungariket), Mannesmann AG (Tyskland) och SBC International Inc. (USA) (12). I de
godkända avtalen kom parterna överens om sina respektive bidrag och affärsrelationer i samband med
omstruktureringen av Cégétel. Syftet med transaktionen var att ge Cégétel möjlighet att bli den andra
teleoperatören i Frankrike med ett fullständigt utbud av teletjänster, däribland fast taltelefoni.

Compagnie générale des eaux (CGE) hade ursprungligen 100 % av aktierna i Cégétel. Till följd av
avtalen har CGE (numera Vivendi) 44 %, BT 26 %, Mannesmann 15 % och SBCI 15 % av aktierna i
Cégétel. Enligt avtalen kommer Cégétel att bedriva verksamhet endast i Frankrike och inom alla segment
av den franska telekommunikationsmarknaden. Dessutom har Cégétel utsetts till ensamåterförsäljare i
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Frankrike av British Telecommunications internationella, vidareutvecklade mervärdestjänster som det
bedrivs handel med under varumärket Concert.

Kommissionen fann att parternas andelar av de relevanta marknadssegmenten var försumbara, utom i
fråga om mobila teletjänster. När beslutet fattades hade SFR, ett dotterbolag till Cégétel, en
marknadsandel på 38 % av mobiltelefonimarknaden i Frankrike, medan France Télécom hade en andel
på 51 %. I nästan alla segment av marknaden för fasta telefonitjänster fortsätter France Télécom att ha
en dominerande ställning på grund av sitt tidigare lagliga monopol. Många företag har dock nyligen trätt
in på eller avser att träda in på den franska telemarknaden, antingen på hela marknaden eller inom vissa
segment.

Kommissionen beviljade ett icke-ingripandebesked i fråga om omstruktureringen av Cégétel. Även om
BT och SBC är dominerande operatörer på sina hemmamarknader, måste de betraktas som nya aktörer
i Frankrike och på andra nationella telemarknader för fasta telefonitjänster, som är allra viktigast.
Omstruktureringen leder till att den dominerande operatören i Frankrike får en konkurrent som är
effektivare än moderbolagen skilt för sig. Omstruktureringen av Cégétel ansågs därför falla utanför
artikel 81.1.

Kommissionen ansåg att det generella förbud mot att konkurrera med varandra som hade ålagts
moderbolagen genom den konkurrensklausul som ingick i de anmälda avtalen är ett uttryck för
aktieägarnas åtagande gentemot Cégétel om att garantera att vartdera moderbolaget kommer att inrikta
sina ansträngningar på den franska marknaden via Cégétel. Därför betraktades konkurrensklausulen som
accessorisk till transaktionen, så länge som parterna behåller sitt nuvarande inflytande över Cégétel. För
att dämpa kommissionens farhågor om en eventuell begränsning av konkurrensen på marknaden för
mobiltelefoni, kom parterna överens om att avlägsna begränsningarna av SFR:s försäljning av mobila
telefonitjänster (SIM-kort) utanför Frankrike samt Mannesmanns och BT:s försäljning av sina respektive
nationella mobilteletjänster (D2 och Cellnet) i Frankrike.

Vad gäller Concert:s ensamåterförsäljaravtal beviljade kommissionen ett undantag för den tioårsperiod
som löper ut den 17 juli 2007. Cégétel:s ensamrätt kommer att underlätta främjandet av ConcerT-
tjänsterna i Frankrike och leda till intensiv marknadsföring. Det kommer att stimulera konkurrensen
mellan de olika tillhandahållarna av allmänna telekommunikationstjänster i Frankrike och kan anses som
det effektivaste sättet att konkurrera med France Télécoms Global One-dotterbolag på marknaden för
allmänna telekommunikationstjänster.

Télécom Développement (ärende nr IV/C-1/36.581)

Den 20 maj 1999 godkände kommissionen genom ett beslut (13) de samarbetsavtal som Cégétel, en ny
teleoperatör i Frankrike, och Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ingått i syfte att bilda
ett gemensamt dotterbolag, Télécom Développement (“TD”). TD skall upprätta och driva ett nationellt
långdistansnät för telekommunikationer baserat på SNCF:s järnvägsnät. Den anmälda transaktionen är
förknippad med bildandet av Cégétel, som kommissionen också godkände under 1999.

TD, samriskföretaget mellan Cégétel och SNCF, kommer inte självt att tillhandahålla slutanvändare,
företag eller privatpersoner tjänster. Däremot kommer det att tillhandahålla fjärrtjänster för samtrafik för
teleoperatörer, överföringskapacitet främst för Cégétels fjärrtrafik men också för andra nätoperatörer och
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teleleverantörer samt taltelefonitjänster för fjärrtrafik från abonnent till abonnent (end-to-end) som skall
distribueras exklusivt av Cégétels dotterbolag.

Den 20 maj 1999 fann kommissionen att avtalen om att bilda samriskföretaget Cégétel inte omfattades
av artikel 81.1 i EG-fördraget i den mån de gav TD rätt en icke exklusiv rätt att använda det offentliga
järnvägsnätet.

MetroHoldings (ärende nr IV/C-1/37.123)

Den 29 juni 1998 mottog kommissionen en anmälan av ett samarbetsavtal mellan DTFT Ltd – ett samrisk-
företag mellan Deutsche Telekom och France Télécom – och Energis, en brittisk operatör som tidigare ägdes
av National Grid. Enligt avtalet kommer parterna att bilda samriskföretaget MetroHoldings Limited, där par-
terna kommer att äga hälften var, för att upprätta telenät i storstadsområdena i Förenade kungariket.

MetroHoldings kommer att tillhandahålla Energis och DTFT hela sin överföringskapacitet för försäljning
till slutanvändare. Parterna kommer att konkurrera med varandra om att tillhandahålla slutanvändare
teletjänster och att försöka skapa varumärken och differentiera sina produkter. I sin undersökning, där
tredje parter uppmanades att inkomma med synpunkter genom att ett tillkännagivande enligt artikel 19.3
i rådets förordning nr 17 offentliggjordes, fann kommissionen inga skäl enligt artikel 81.1 i EG-fördraget
till ytterligare åtgärder med avseende på det anmälda avtalet. En administrativ skrivelse skickades till
parterna den 31 mars 1999.

Symbian II (ärende nr IV/C-1/37.367)

Den 2 februari 1999 gav kommissionen klartecken för ett partnerskapsavtal mellan Motorola, Ericsson,
Nokia och Psion. Genom avtalet blev Motorola delägare i Symbian, ett samriskföretag som bildades i
augusti 1999 av mobiltelefontillverkarna Ericsson och Nokia samt Psion, som tillverkar handdatorer och
operativsystem. Syftet med partnerskapet är att främja ett operativsystem för den nya generationen
mobiltelefoner och att stimulera utvecklingen av en massmarknad för sådana produkter.

Kommissionen gav den 13 augusti 1998 klartecken för det ursprungliga samriskföretaget Symbian med stöd
av koncentrationsförordningen. I december 1998 fastställde kommissionen att den amerikanska mobiltele-
fontillverkaren Motorolas anslutning till samriskföretaget inte utgjorde en ny koncentration i den mening
som avses i koncentrationsförordningen. Därefter har kommissionen ytterligare undersökt om den plane-
rade transaktionen skulle kunna begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 81 i EG-fördraget.

Mediasektorn

Télévision par satellite (ärenden nr IV/C-2/36.237 och 36.237A)

TPS är ett företag som bildats av flera franska programföretag som sänder okodade program (TF1,
France 2, France 3, M6), France Télécom och Suez-Lyonnaise des Eaux för att lansera ett digitalt
programpaket i Frankrike för att konkurrera med CanalSatellite/Canal+, den enda betal-TV-operatören
på den franska marknaden fram till 1996.

Bildandet av TPS främjar konkurrensen eftersom det gör det möjligt för en ny operatör att komma in på
betal-TV-marknaden och utmana Canal+/CanalSatellites monopolställning. TPS inträde på marknaden
har dessutom föranlett CanalSatellite att snabbt sänka sina abonnemangspriser.
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Avtalet omfattar tre bestämmelser som har orsakat invändningar, särskilt från konkurrenter till TPS.

Den första bestämmelsen gav TPS ensamrätt till de allmänna kanalerna (TF1, France 2, France 3 och
M6).

Kommissionen beslutade att undanta denna ensamrättsklausul för en treårsperiod som börjar löpa när
TPS lanserar sitt programpaket. Parterna hade ursprungligen tänkt sig att klausulen skulle gälla under en
tioårsperiod, men denna ansågs alltför lång. Med beaktande av situationen på betal-TV-marknaden i
Frankrike, som präglas av Canal+/CanalSatellites starka position och svårigheten att förvärva attraktiva
program, i synnerhet nya filmer och idrottsevenemang, som gruppen Canal+ har ensamrätt till, ansåg
kommissionen dock att TPS ensamrätt till de allmänna kanalerna var nödvändig för att TPS skulle kunna
tränga in på marknaden, eftersom den utgjorde en särskiljande faktor och gjorde TPS programpaket
attraktivt under lanseringsperioden.

I den andra bestämmelsen åtog sig de två kabeloperatörer som ingick i TPS att prioritera distributionen
via sina kabelnät av de kanaler som sänds över TPS och att samordna sina tjänster med dem som
tillhandahålls av TPS. Parterna beslutade att stryka denna klausul, som utsatts för så mycket kritik, även
om den egentligen aldrig tillämpats av France Télécom och Lyonnaise des Eaux.

Den tredje bestämmelsen ansågs begränsa konkurrensen eftersom den begränsade utbudet av
programinnehåll som var tillgängligt för konkurrenterna till TPS. Det rörde sig om en klausul som gav
TPS företrädesrätt till TPS på de tematiska kanaler och tjänster som kontrolleras av TPS medlemmar.
Denna klausul undantogs också för en treårsperiod som börjar löpa när TPS lanseras på marknaden.

Slutligen innehöll avtalen en konkurrensklausul, som ansågs accessorisk till bildandet av TPS och därför
inte omfattades av artikel 81.1 i EG-fördraget under den tre år långa lanseringsperioden.

Kommissionen antog den 3 mars 1999 ett beslut (14) om att bevilja TPS ett undantag. Parterna begärde
en förlängning av detta undantag, som löpte ut den 15 december 1999. Efter att ha undersökt begäran
beslutade kommissionen att inte motsätta sig en förlängning av undantaget i fråga om
konkurrensklausulen och klausulen om ensamrätt till digital sändning av de allmänna kanalerna över
TPS. Däremot ströks, med hänsyn till utvecklingen av temakanalerna, den klausul som gav TPS
ensamrätt till sina medlemmars temakanaler. En administrativ skrivelse skickades till parterna den 20
december 1999, där det konstaterades att kommissionen skulle undersöka TPS situation på nytt efter två
år, dvs. före den 15 december 2001.

British Interactive Broadcasting (numera Open) (ärende nr IV/C2/36.539)

Den 15 september 1999 beviljade kommissionen ett undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget för
bildandet av samriskföretaget British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, numera Open) (15). Opens
moderbolag är BSkyB Ltd, BT Holdings Limited, Midland Bank plc och Matsushita Electric Europe Ltd.
Open skall tillhandahålla brittiska konsumenter en ny typ av tjänster, dvs. digitala interaktiva TV-tjänster.
I det här ingår att skapa den infrastruktur och de tjänster som är nödvändiga för att företag, t.ex. banker,
stormarknader och resebyråer, skall kunna stå i direkt kontakt med konsumenterna. Följande tjänster
kommer att ingå i Opens interaktiva digital-TV-tjänster: banktjänster i hemmet, home-shopping,
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(14) EGT L 90, 2.4.1999. Vissa anmälande parter väckte talan hos förstainstansrätten den 10 maj 1999, mål T-112/99.
(15) Pressmeddelande IP/99/686, 16.9.1999.



semester- och resetjänster, nedladdning av spel, utbildning on-line, underhållning och fritid, sport,
motorvärlden, en begränsad samling av walled garden (16)-webbplatser som tillhandahålls av en tredje
part samt e-post och offentliga tjänster. Ett viktigt inslag i denna infrastruktur är en digital avkodare.
Open kommer att subventionera återförsäljningspriset på sådana digitala satellitavkodare.

Kommissionens beslut (17) (nedan BiB-beslutet) följde efter det att parterna gjort betydande åtaganden
för att säkerställa att marknaden för interaktiva digital-TV-tjänster i Förenade kungariket förblir öppen
för konkurrens.

I beslutet ansågs det att kombinationen av BT:s stora marknadsinflytande och i synnerhet BSkyB:s stora
marknadsinflytande på marknader som ligger nära den marknad där BiB kommer att vara verksamt (t.ex.
marknaden för accessnätsinfrastruktur, de tekniska tjänsterna för betal-TV och interaktiva digitaltjänster,
betal-TV-marknaden och marknaden för tillhandahållande av film- och sportkanaler till återförsäljare av
betal-TV), riskerade att sätta en betydande del av konkurrensen ur spel på marknaderna för interaktiva
digital-TV-tjänster.

Kommissionens farhågor mot bakgrund av artikel 81 gällde främst att transaktionen eliminerade BT och
BSkyB som potentiella konkurrenter på marknaden för interaktiva digital-TV-tjänster. Båda företagen
har tillräckligt med kunnande och resurser att lansera sådana tjänster och båda skulle kunna ta den
tekniska och finansiella risken att göra det ensamma. Konkurrensen mellan BT och BSkyB kommer att
begränsas avsevärt, med beaktande av deras positioner på den marknad som ligger nära den marknad där
Open kommer att vara verksamt. De villkor som föreskrivs i beslutet bör säkerställa att detta problem
inte uppstår. Framför allt bör beslutet, eftersom det är kabelnäten som konkurrerar med BT, kunna
tillförsäkra tredje parter tillräcklig tillgång till BiB:s subventionerade avkodare samt till BSkyB:s filmer
och sportkanaler, och att andra avkodare än BiB:s kan utvecklas på marknaden, så att marknaden för
interaktiva digital-TV-tjänster förblir öppen för konkurrens.

Bestämmelserna i artikel 81.1 i EG-fördraget förklarades följaktligen icke tillämpliga under en sjuårsperiod.

Nya marknadsdefinitioner i BiB-beslutet

På området för telekommunikationer och medier bidrar beslutet till följande marknadsdefinitioner:

Marknaden för interaktiva digital-TV-tjänster

Kommissionen ansåg att utbytbarheten på efterfrågesidan bland slutanvändarna när det gäller ett paket
med interaktiva tjänster skiljer sig från utbytbarheten på efterfrågesidan i fråga om de enskilda tjänster
som ingår i paketet och från närliggande alternativa sätt att tillhandahålla tjänster till BiB:s kunder, t.ex.
försäljning till slutkund i butik eller interaktiva tjänster som är tillgängliga via persondatorer.
Kommissionen ansåg vidare att interaktiva digital-TV-tjänster och betal-TV-tjänster är olika marknader.

Marknaden för accessnätsinfrastruktur för telekommunikationer och närliggande tjänster

I beslutet definierade kommissionen för första gången en marknad för accessnätsinfrastruktur för
telekommunikationer och angränsande tjänster.
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I beslutet förklaras övergången från det tidigare marknadsläget, där konsumenternas efterfrågan på
telekommunikationstjänster nästan enbart bestod av taltelefonitjänster, till nuläget, där efterfrågan på
datatjänster – t.ex. Internetaccess – har ökat betydligt, och till och med gått förbi telefonin volymmässigt.
För att företagen skall kunna tillhandahålla dessa tjänster, behöver de infrastruktur som kan sprida dem
till hushållen. I beslutet undersöks vilka infrastrukturer som kan tillgodose efterfrågan på de nya
telekommunikationstjänster och närliggande tjänster som håller på att växa fram på marknaden. Det man
undersöker är överföringskapacitet, kapacitet för tvåvägskommunikation och pris. Efter att ha uteslutit
att marknadsdefinitionen omfattar fasta trådlösa nät och digitala mobilnät baserade på GSM-standarden
eller DCS 1800-standarden (18), fann kommissionen att marknaden för den relevanta infrastrukturen
endast omfattar BT:s traditionella kopparnät och kabeloperatörernas kabelnät (19).

Marknader för försäljning av film- och sportkanaler till återförsäljare av betal-TV till slutkund

Kommissionen fastställde också för första gången en separat marknad för försäljning av film- och
sportkanaler till återförsäljare, efter att noggrant ha undersökt priset för återförsäljare när det gäller
sådana kanaler. Kommissionen fann att priset på film- och sportkanaler var mycket högre än på andra
baskanaler och att små, bestående höjningar av de relativa priserna har varit lönsamma. Den ansåg inte
att det var nödvändigt i detta ärende att avgöra om det finns separata marknader för försäljning till
återförsäljare med avseende på film- och sportkanaler.

Betal-TV

Den klassiska distinktionen mellan betal-TV och okodade sändningar i kommissionens beslutspraxis är
oförändrad. Kommissionens åsikt att det inte finns någon anledning att skilja mellan marknader för
analog och digital betal-TV bekräftades också.

Tekniska tjänster för interaktiva digitala TV-tjänster och betal-TV

Kommissionen har i flera beslut (20) definierat en produktmarknad för försäljningen till återförsäljare av
de tekniska tjänster som krävs för betal-TV.

I BiB-beslutet fann kommissionen att det finns ett mycket stort område där de tekniska tjänster som krävs
för betal-TV och de tjänster som krävs för interaktiv digital-TV (t.ex. tillhandahållande av avkodare eller
den elektroniska programguiden) överlappar varandra. Kommissionen beslutade, efter moget
övervägande, att den relevanta produktmarknaden är marknaden för tekniska tjänster som krävs för
interaktiva digital-TV-tjänster och betal-TV (21).

Slutligen erkände kommissionen att de kunskaper och den teknik som ligger bakom varje enskild teknisk
tjänst som krävs för betal-TV- eller interaktiva digital-TV-tjänster är olika i vissa avseenden. Det kan
således finnas smalare produktmarknader. Kommissionen lät dock bli att fastställa detta, eftersom det
inte är nödvändigt för att avgöra BiB-ärendet.
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(18) Se dock vilka effekterna blir efter införandet av nästa generations molbilstandard, dvs. systemet för mobil och
trådlös telekommunikation (UMTS).

(19) Kabel-tv-nät kan erbjuda en rad tjänster, allt från grundläggande teletjänster och beställ-TV-tjänster till
fullständiga sändningstjänster.

(20) Se t.ex. kommissionens beslut av den 27 maj 1998, ärende nr IV/M. 993 - Bertelsmann/Kirch/Premiere (EGT L
53, 27.2.1999).

(21) Se kommissionens beslut av den 9 november 1994, ärende nr IV/M. 469 MSG - Media Service (EGT L 364,
31.12.1994, där samma slutsats görs gällande.



Inbördes förhållande mellan lagstiftningsåtgärder och competition remedies

I BiB-beslutet ansåg kommissionen att genomförandet av direktiv 95/47 (22) i Förenade kungariket och
BSkyB:s åtaganden i relation till den brittiska lagstiftningen var liktydigt med att fatta ett beslut. Om de
behöriga brittiska myndigheterna vidtar åtgärder mot BSkyB för överträdelse av dessa skyldigheter,
granskar kommissionen situationen mot bakgrund av artikel 8.3 a i förordning nr 17 (23). Vissa inslag i
de villkor som gällde tillgången till okrypterade signaler, tillämpning av Simulkrypt-avtalen (24) och
subventionsåtervinning följde samma synsätt.

United International Pictures BV (UIP) (ärende nr IV/C2/30.566A)

Den 9 september 1999 bekräftade kommissionen genom en administrativ skrivelse (25) sin positiva
ståndpunkt i sitt beslut från 1989 (26) om undantag för avtalen om bildande av UIP. UIP är ett
samriskföretag för filmdistribution som bildats av Paramount Pictures Corporation, Universal Studios
Inc. och Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (parterna) (27). Det distribuerar främst parternas filmer inte endast
inom EU, utan i hela världen, utom i Förenta staterna, Puerto Rico och Canada. Ursprungligen
distribuerade var och en av parterna sina egna filmer via separata organisationer, men de hade gemensam
distributionsverksamhet inom ramen för UIP för att uppnå effektivitetsvinster och undvika dubblering av
administrationen.

Undantag för UIP 1989

Kommissionen beviljade det första undantaget för UIP 1989 efter en långvarig undersökning av UIP-avta-
len. Den ansåg att konkurrensbegränsningarna berodde både på bildandet av själva samriskföretaget och på
vissa bestämmelser i UIP-avtalen, särskilt vissa klausuler om ensamrätt. Kommissionen kunde dock undan-
ta UIP, eftersom parterna kom överens om att se över UIP-avtalen och göra ett antal åtaganden för att mini-
mera de konkurrensbegränsande effekterna av UIP. Syftet med ändringarna var att ge parterna möjlighet att
utöva sin verksamhet så självständigt som möjligt, och samtidigt beakta filmindustrins särdrag.

Perioden efter 1993

Efter UIP:s ansökan om en förlängning av undantaget, som löpte ut den 26 juli 1993, mottog
kommissionen ett antakl informella klagomål gällande UIP:s affärsmetoder. Kommissionen inledde
därför en grundlig undersökning, som bland annat omfattade ett kontrollbesök i UIP:s lokaler i juni 1996.
Varken de informella klagomålen eller undersökningen gav dock några konkreta bevis på ett
konkurrenshämmande beteende.

Kommissionens undersökning visade att UIP inte verkar förse parterna med ett verktyg som ger dem möj-
lighet att samordna sina affärsmetoder på ett konkurrenshämmande sätt. Marknaden för filmdistribution
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(22) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/47/EG av den 24 oktober 1995 om tillämpning av standarder för
sändning av televisionssignaler, EGT L 281, 23.11.1995.

(23) Artikel 8.3 a i förordning nr 17 ger kommissionen befogenheter att återta eller ändra ett beslut den har fattat om
grundläggande fakta som utgjorde underlag för beslutet har ändrats.

(24) Enligt definitionen i bilaga II till beslutet.
(25) Se IP/99/681 av den 14 september 1999.
(26) Kommissionens beslut av den 12 juli 1989 (EGT L 226, 3.8.1989, s. 25). Se också IP/89/559 och XIX rapporten

om konkurrenspolitiken, punkt 51.
(27) MGM kommer att lämna UIP före november 2000.



kännetecknas generellt av öppenhet i fråga om fastställande av datum för filmreleaser. Filmer är en hetero-
gen produkt, vilket minskar risken för en konkurrenshämmande samordning av releasedatum. Under hela
undersökningen och under hearingen i september 1998 understöddes UIP dessutom av ett betydande antal
aktörer på den europeiska marknaden (självständiga producenter, distributörer och utställare), som alla lade
fram bevis för UIP:s effektivitet och goda affärsseder.

Kommissionens undersökning visade också att den europeiska filmmarknaden har utvecklats från ett
tillstånd av förfall till en sund och till och med växande marknad. Trots detta verkar UIP inte ha haft
någon särskild inverkan på marknaden. Inget tyder på att UIP har ett tillräckligt marknadsinflytande i
någon medlemsstat för att vara immun mot konkurrens, vilket därför ger parterna möjlighet att dra nytta
av rationaliseringsfördelarna med UIP utan att låta dessa komma marknaden till godo. Dessutom verkar
UIP möta konkurrens från ett antal distributörer och utställare med ett utjämnande marknadsinflytande.
Kommissionen fann att UIP:s resultat har varit endast måttligt under åren, med en genomsnittlig
marknadsandel på 20 % inom EU.

Kommissionen ansåg därför att en förlängning av undantaget var möjlig, särskilt eftersom parterna
ändrade UIP-avtalen och ytterligare utvidgade parternas autonomi och gjorde åtaganden avseende UIP:s
affärsmetoder. Kommissionen offentliggjorde därför en sammanfattning (28) av de reviderade UIP-
avtalen och åtagandena och antydde att dessa verkade uppfylla villkoren för ett undantag enligt artikel
81.3 i EG-fördraget. Ingen av de synpunkter från tredje part som inkommit som svar på tillkännagivandet
innehöll några nya eller väsentliga omständigheter som skulle kunnat ändra den juridiska bedömningen
av ärendet. Ärendet avslutades genom en administrativ skrivelse av den 9 september 1999.
Kommissionen kommer dock att undersöka ärendet på nytt om den får kännedom om nya fakta som
påverkar bedömningen av ärendet, särskilt fakta som härrör från klagomål. I alla händelser kan
kommissionen undersöka ärendet på nytt fem år efter det att den administrativa skrivelsen utfärdats.

De nya ytterligare ändringarna av UIP-avtalen

Ändringarna av UIP-avtalen gäller följande två områden.

För det första tillämpas UIP:s förhandsrätt att distribuera parternas filmer i EU numera inom enskilda
medlemsstater (29) i stället för att EU betraktas som ett enda territorium. Avtalet är därför mindre
konkurrensbegränsande eftersom parterna kan välja alternativa distributörer i länder där UIP väljer att
inte distribuera en av parternas filmer. Detta bör bidra till att diversifiera utbudet på filmer i
medlemsstaterna.

För det andra krävs det inte längre att UIP gör sitt bästa för att maximera parternas vinst för varje film
som distribueras av UIP. Detta krav, som ursprungligen undantogs, ses numera som ett incitament för
UIP att samordna filmreleaser inom EU. Kommissionen har dock godtagit bibehållandet av en sådant
krav i de individuella franchiseavtal som ingåtts mellan UIP och de enskilda parterna. Sådana
individuella klausuler är inte ett incitament för UIP, eller parterna, att samordna filmreleaser inom EU.

UIP:s åtaganden

Parterna har gjort ett antal åtaganden. De omfattar inte endast de som gjordes 1989, utan också vissa
ändringar och tillägg. Huvudsyftet med åtagandena är att säkerställa att parterna utövar sin verksamhet
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(28) Offentliggörande i enlighet med artikel 19.3 i förordning nr 17 (EGT C 205, 20.7.1999).
(29) Utom Belgien/Luxemburg och Förenade kungariket/Irland, som skulle behandlas som ett enda territorium.



så självständigt som möjligt och att UIP gör affärer med biograferna på ett opartiskt och rättvist sätt.
Dessutom anges det vilka satsningar parterna kommer att göra på den lokala filmindustrin. En icke-
konfidentiell version av åtagandena publiceras på Internet på kommissionens hemsida (30).

Transporter

Reviderade TACA (ärende nr IV/D2/37.396)

Kommissionens fann i sitt beslut av den 16 september 1998 i ärendet TACA (Trans-Atlantic Conference
Agreement) att vissa avtal mellan linjerederier som var parter i TACA begränsade konkurrensen och
varken omfattades av gruppundantaget för linjekonferenser eller berättigade till individuellt undantag.
Med stöd av dessa avtal kunde TACA-parterna fastställa priser för inlandstransporter, begränsa
tillgången på individuella serviceavtal mellan rederierna och deras kunder och fastställa ersättningar till
speditörer. I beslutet konstaterades också att TACA-parterna hade missbrukat sin kollektivt dominerande
ställning (31).

Efter kommissionens beslut i september 1998 drog sig flera rederier ur TACA, varefter åtta medlemmar
återstod. Den 29 januari 1999 anmälde de återstående åtta TACA-medlemmarna ett ändrat avtal
(reviderade TACA).

Den 17 februari 1999 anmälde de åtta TACA-medlemmarna tillsammans med tolv andra rederier North
Atlantic Agreement, som skulle ha ersatt det reviderade TACA med en ny konferens med en
marknadsandel på mer än 70 %. North Atlantic Agreement frångicks sedermera efter det att
kommissionen och US Federal Maritime Commission (FMC) hade börjat undersöka avtalet i fråga.

Kommissionen offentliggjorde den 6 maj 1999 en sammanfattning av det reviderade TACA-avtalet (32). En-
ligt de konkurrensregler som är tillämpliga på transportsektorn (33) kan kommissionen inom 90 dagar efter
ett sådant offentliggörande göra allvarliga invändningar och därmed fortsätta sin undersökning av ärendet.
Om kommissionen inte vidtar några åtgärder inom nittiodagarsperioden, beviljas automatiskt undantag för
sex år i fråga om sjötransporter och för tre år i fråga om inlandstransporter. Efter att ha offentliggjort en
sammanfattning mottog kommissionen kritiska synpunkter på avtalet från olika rederisammanslutningar.

Aspekter på sjötransporter

Vad gäller sjötransportaspekterna på det reviderade TACA underrättade kommissionen inom
nittiodagarsperioden parterna om att den hyste allvarliga tvivel om huruvida det reviderade avtalet kunde
godkännas i sin nuvarande form. Kommissionen fortsätter sin undersökning och koncentrerar sig på om
det som parterna avtalat (särskilt i fråga om informationsutbyte) skulle kunna skada konkurrensen mellan
parterna när de förhandlar och kommer överens om individuella serviceavtal med rederier.
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(30) “http://europa.eu.int/comm/competition/entente/undertakings/30566.pdf”.
(31) Kommissionens beslut av den 16 september 1998, ärende IV/35.134 – TACA, EGT L 95, 9.4.1999; IP/98/811. Se

också Competition Policy Newsletter, 1999 nr 1, februari, s. 17.
(32) EGT C 125, 6.5.1999.
(33) För sjötransporter: rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av artiklarna

85 och 86 (numera artiklarna 81 och 82) i EG-fördraget på sjötransporter, EGT L 378, 31.12.1986. För
inlandstransporter: rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler
på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar, EGT L 175, 23.7.1968 (specialutgåva 1968 I, s. 302).
Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/lawenten/en/101768.htm



Aspekter på inlandstransporter

Det reviderade TACA innehåller inte längre någon fraktsats för landtransporter. Parterna har istället
kommit överens om att de skulle kunna införa en regel om att priserna inte får vara lägre än kostnaderna.
Enligt en sådan regel skulle varje rederi som tillhandahåller sjötransporttjänster enligt konferenstariffen
komma överens om att inte ta ut ett pris som är lägre än de direkta kostnaderna för landtransporttjänster
som tillhandahålls inom EES i kombination med sjötransporttjänsterna. Kommissionen gjorde inga
allvarliga invändningar under nittiodagarsperioden, och därför har regeln om att priserna inte får vara
lägre än kostnaderna beviljats undantag för en treårsperiod.

Kommissionen godtar att en regel om att priserna inte får vara lägre än kostnaderna skulle eliminera
risken för att priser som är lägre än kostnaderna för landtransporter skulle undergräva den stabilitet som
konferenstariffen ger. I FEFC-beslutet (34) (punkterna 135–139) erkände kommissionen att FEFC-
medlemmarna, i avsaknad av kollektivt fastställande av priser för transporttjänster som utförs av
bortfraktare, får debitera speditörer avgifter som ligger under deras kostnader för att köpa sådana tjänster,
vilket skulle ge samma effekt som att erbjuda rabatt på konferenstariffen för sjötransporten.
Kommissionen godtog dock inte att FEFC:s arrangemang för att fastställa priset för transporter som
utförs av bortfraktare var nödvändiga för att uppnå den eftersträvade stabiliteten. I FEFC-beslutet lät
kommissionen uttryckligen bli att ta ställning till i vilken utsträckning andra typer av avtal skulle kunna
uppfylla villkoren i artikel 81.3, och hänvisade till 1994 års rapport från kommissionen till rådet om
sjötransporter (35), där kommissionen fastställde att den av berättigade skäl skulle vara beredd att
överväga beviljandet av individuellt undantag för en bestämmelse som innebär priser som är lägre än
kostnaderna.

Den särskilda typ av regel om att priserna inte får vara lägre än kostnaderna som antagits av parterna
innebär att ingen linje skulle ta ut ett pris som är lägre än de direkta kostnaderna för landtransporter.
Allmänna omkostnader och administrativa kostnader samt kostnader för tillbakatransport av tomma
containrar, skulle uteslutas. Regeln innebär att varje rederi skulle fastställa priset med sina egna
kostnader, och inte de genomsnittliga kostnaderna i branschen, som referens. Regeln är av samma slag
som «det första alternativet» i Carsberg-rapporten, där man undersökte användningen av linjekonferenser
som referens vid fastställande av priser för inlandstransporter (36).

Priskonkurrensen skulle inte sättas ur spel. Regeln om att priserna inte får vara lägre än kostnaderna
skulle, förutom konkurrens utanför konferensen och konkurrerande handelsföretag som bedriver
transporter på landtransportdelen, endast gälla i situationer där parterna tillhandahåller sjötransporter
enligt tariffen. Regeln skulle således inte gälla transporter inom ramen för individuella serviceavtal.

VSA2/CSAV consortium (ärende nr IV/D-2/37.304)

Den 6 november 1998 anmälde fem rederier avtal enligt vilka de bedriver gemensam linjetrafik över
Atlanten mellan norra Europa och Sydamerikas östkust. Avtalsparterna är Blue Star Line, Contship
Containerlines, Montemar och P&O Nedlloyd (de s.k. «VSA2-rederierna) och Compania Sud Americana
de Vapores SA («CSAV»). Konsortiet bedriver sin verksamhet inom konferensen Europe East Coast of
South America Conference («EECSAC»).
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(34) Kommissionens beslut av den 21 december 1994, Far Eastern Freight Conference, EGT L 378, 31.12.1994.
(35) SEK(94)933 slutlig, 8.6.1994.
(36) Multimodalgruppens slutrapport (under Sir Bryan Carsbergs ordförandeskap), november 1997, punkterna 90 och 91.



Samarbetet omfattar gemensamt fastställande av avgångstider och anlöpningshamnar, korsuthyrning av
lastutrymme, samarbete inom administration och marknadsföring, samarbete inom tillhandahållande av
utrustning och fartyg samt gemensam användning av terminaler. Dessutom omfattar samarbetet
begränsningar som gäller deltagande i konkurrerande tjänster som tillhandahålls av tredje parter eller
uthyrning av lastutrymme till dessa.

Vid bedömningen av konsortiet och dess marknadsandel betraktade kommissionen delbefraktning till
DSR Senator som en del av de allmänna konsortiearrangemangen av följande skäl: delbefraktningens
långa varaktighet (fyra år, med en uppsägningstid på sex månader efter de första 18 månaderna), DSR
Senators avtal att inte hyra ut lastutrymme till konkurrerande rederier annat än i undantagsfall och DSR
Senators rätt att (visserligen utan rösträtt) delta i VSA2-linjerederiernas möten.

Enligt parterna hade konsortiets medlemmar en marknadsandel på 31,5 %. Konsortiet mötte konkurrens, där-
ibland stora rederier som bedrev frakttrafik i östlig och västlig riktning, vilka nyligen, på samma sätt som på an-
dra linjer i nordlig och sydlig riktning, hade börjat bedriva fraktverksamhet antingen genom direkttjänster ell-
ler genom omlastning. Kommissionen beslutade den 25 mars 1999 att inte motsätta sig samarbete och att be-
vilja samarbetet gruppundantag för konsortier enligt förordning nr 870/95 tills det löper ut den 21 april 2000.

P&O Stena Line (ärende nr 36.253)

Kommissionen godkände den 26 januari 1999 ett samriskföretag mellan P&O och Stena, som upprätthåller
färjeförbindelser över Engelska kanalen (37). P&O och Stena har slagit ihop sina färjeverksamheter över
Engelska kanalen genom ett samriskföretag, P&O Stena Line. Genom kommissionens beslut beviljas sam-
riskföretaget ett undantag enligt artikel 81.3 till och med den 9 mars 2001.

Den 31 oktober 1996 anmälde P&O och Stena till kommissionen sitt förslag om att bli beviljade ett
undantag enligt artikel 81 i EG-fördraget. Efter det att en sammanfattning av förslaget offentliggjorts i
EGT den 13 mars 1997 tillsände kommissionen parterna en skrivelse den 10 juni 1997, i vilken den
uttryckte allvarliga betänkligheter och angav skälen till varför den fortsatte att granska förslaget.
Kommissionen offentliggjorde den 6 februari 1998 ett tillkännagivande i EGT om sin avsikt att bevilja
samriskföretaget ett undantag. Samriskföretaget inledde sin verksamhet den 10 mars 1998.

I sin skrivelse med allvarliga betänkligheter uttryckte kommissionen också farhågor för att bildandet av sam-
riskföretaget skulle kunna leda till en duopolistisk marknadsstruktur som främjar parallella konkurrensbe-
gränsande beteenden mellan samriskföretaget och Eurotunnel på turistmarknaden för närsjöfart. Kommissio-
nens ansåg efter ytterligare undersökningar att marknaden har sådana egenskaper att samriskföretaget och Eu-
rotunnel kan väntas konkurrera med varandra snarare än att ägna sig åt parallellt beteende för att höja priserna.

Ärendet föranledde svårigheter också på grund av osäkerhet i fråga om den kommande utvecklingen på
marknaden för färjetrafik över Engelska kanalen, inbegripet effekterna av att koncessionerna för skattefri
försäljning upphör i mitten av 1999. Det är mot bakgrund av denna osäkerhet kommissionen beslutat att
begränsa undantagets varaktighet till tre år från dagen för genomförandet av avtalet, dvs. till den 9 mars
2001. Detta ger kommissionen möjlighet att på nytt granska samriskföretagets inverkan på färjetrafiken
över Engelska kanalen efter sommarsäsongen år 2000.

Samriskföretaget har också godkänts enligt nationella regler för koncentrationskontroll i Frankrike och
Förenade kungariket.
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(37) EGT L 163, 29.6.1999; IP/99/56, 2.1.1999.



Communauté d’intérêts automobiles (CIA) (ärende nr IV/D2/36.535)

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) är ett avtal om samarbete som omfattar nästan alla
järnvägsföretag inom Europeiska gemenskapen och som gäller internationell järnvägstransport av nya
motorfordon. CIA begärde en förlängning av det undantag som hade beviljats 1994 (38).

Efter det att kommissionen offentliggjort en sammanfattning (39) av begäran om tillämpning av artikel
5 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68, uttryckte kommissionen i en skrivelse av den 3 augusti 1999
allvarliga tvivel om huruvida CIA-avtalet kan beviljas undantag. Enligt kommissionen riskerade de
priser per linje som tillämpades inom ramen för detta avtal att begränsa konkurrensen mellan
järnvägsföretagen. Med järnvägslinjer avses alla förbindelser mellan två ekonomiska områden, dvs. i
regel två medlemsstater. Om en järnvägslinje omfattar alternativa rutter som möjliggör konkurrens
mellan järnvägsföretag eller mellan internationella sammanslutningar, berövar tillämpningen av ett
enhetspris per linje dessa företag eller sammanslutningar möjligheten att konkurrera med priset.

Eftersom CIA hade frångått den omtvistade prispolicyn och ändrat avtalsprotokollet i enlighet därmed,
fanns det inte längre någon anledning för kommissionen att vidta åtgärder mot avtalet med stöd av
bestämmelserna i artikel 81.1 i EG-fördraget (40).

Andra sektorer

Ecomet (ärende nr IV/D1/34.563)

Den ekonomiska intressegrupperingen Ecomet, som bildades i december 1995 för gemensam försäljning
av meteorologiska produkter och som numera omfattar inemot tjugo nationella europeiska
meteorologiska institut, anmälde till kommissionen sitt konstituerande avtal och hela sin arbetsordning.
Huvudsyftet med Ecomet är att genom affärsverksamheten finansiera en del av kostnaderna för den
europeiska infrastruktur som är nödvändig för insamling av meteorologisk information. Som
utgångspunkt har man uppställt ett mål på 3 %. De nationella meteorologiska institutens affärsverksamhet
riktar sig samtidigt till slutanvändare av meteorologiska tjänster, till mellanhänder, såsom självständiga
tjänsteleverantörer, som behöver meteorologisk information som samlas in av de nationella
meteorologiska instituten för att utarbeta sina egna meteorologiska produkter, och till medierna.

Diskussionerna med kommissionens tjänstemän har komplicerats av att Ecomet bildats inom ett område
som kännetecknas av institutionaliserade relationer mellan offentliga meteorologiska institut, i synnerhet
inom ramen för Meteorologiska världsorganisationen (WMO), som har till syfte att upprätthålla ett
mycket nära samarbete mellan dessa institut för att dessa skall kunna fullgöra sitt offentliga uppdrag.
Kommissionen tillkännagav 1995 sin avsikt att förhålla sig positivt till förslagen till konstituerande avtal
för Ecomet och uppmanade samtidigt berörda tredje parter att inkomma med synpunkter (41). Vissa
självständiga tjänsteleverantörer har uttryckt farhågor för att de kommer att få svårt att få tillgång till all
den meteorologiska information de behöver eller få tillgång till den till ett rimligt pris. De var också
oroliga för att råka ut för diskriminerande metoder i förhållande till de nationella meteorologiska
institutens affärsavdelningar. Medlemmarna i Ecomet har beaktat kommissionens synpunkter och ändrat
sina avtal på flera punkter, vilket gjorde det möjligt att avsluta ärendet genom en administrativ skrivelse
den 20 oktober 1999.
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(38) XXIVe rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 191.
(39) EGT C 146, 27.5.1999.
(40) Administrativ skrivelse av den 22 december 1999.
(41) EGT nr C 223, 29.8.1995 s. 2.



De viktigaste faktorerna som kommissionen grundade sitt beslut på är följande:

Ecomets stadgar säkerställer att självständiga tjänsteleveratörer och de nationella meteorologiska
institutens affärsavdelningar behandlas lika i fråga om tillgången till meteorologisk information och
fakturering av sådan information. En del Ecomet-medlemmar har också vidtagit åtgärder för att
underlätta en effektiv tillgång till information genom att upprätta elektroniska kontaktpunkter för alla
Ecomet-produkter.

Ecomets stadgar i fråga om fakturering syftar i huvudsak till att införa principer som är legitima i sig
(t.ex. måste avgifterna för att göra informationen tillgänglig täcka de motsvarande kostnaderna).
Stadgarna går inte så långt att de harmoniserar avgifterna för de meteorologiska produkter som
medlemmarna saluför via Ecomet. Varje medlem behåller sin individuella frihet att fastställa avgifterna
för sina egna produkter inom ramen för det övergripande målet att genom affärsverksamhet finansiera
en del av kostnaderna för den infrastruktur som är nödvändig för att samla in meteorologisk information.
Det enda undantaget, dvs. nollfakturering utom kostnaden för att göra informationen tillgänglig, för vissa
typer av uppgifter, är uppenbart i användarnas intresse. Detta gäller särskilt självständiga
tjänsteleverantörer. För att garantera en lojal konkurrens med självständiga tjänsteleverantörer, kräver
Ecomets stadgar att de nationella meteorologiska instituten skall föra analytiska räkenskaper där deras
affärsverksamhet bokförs separat och där det går att säkerställa att det inte förekommer någon
korssubventionering. Dessutom införs det ett arbitrageförfarande som gör det möjligt att bilägga tvister
mellan självständiga tjänsteleverantörer och Ecomet-medlemmar i alla frågor som omfattas av
tillämpningsområdet för de anmälda stadgarna.

Kommissionen har inte heller ifrågasatt principen om ömsesidigt, avgiftsfritt utbyte av meteorologisk
information mellan nationella meteorologiska institut, oavsett hur informationen används, vilket är en
följd av kraven på internationellt samarbete på detta område.

General Electric + Pratt & Whitney (ärende nr IV/F2/36.213)

Den 14 september 1999 antog kommissionen ett formellt beslut enligt artikel 81.3 i EG-fördraget genom
vilket den godkände bildandet av Engine Alliance, ett samriskföretag mellan General Electric Aircraft
Engines (GE) och Pratt & Whitney (P&W) (42). Undantaget beviljades för en femtonårsperiod.

Syftet med samriskföretaget är att utveckla och sälja en ny jetmotor som skall driva Airbus framtida,
mycket stora flygplan A3XX. Det kan också hända att den nya motorn installeras i framtida förlängda
versioner av Boeings B747-400-flygplan. GE och P&W är två av världens tre tillverkare av stora
jetmotorer. Den tredje tillverkaren, Rolls-Royce, behöver inte utveckla en helt ny motor till flygplanet
A3XX, utan kommer att kunna erbjuda en motor som bygger på den existerande Trent-motorn.

Engine Alliance kommer att ägas och drivas av GE och P&W, som har delat ansvaret för de olika
motordelarna. Engine Alliance kommer att ansvara för slutmontering samt för försäljning och saluföring
av den nya motorn.

Kommissionen fann i sitt beslut att även om det kan vara ekonomiskt effektivare för parterna att utveckla den
nya motorn gemensamt, vore det tekniskt och ekonomiskt lönsamt för båda parterna att utveckla den var för
sig. Bildandet av samriskföretaget begränsar konkurrensen väsentligt för den nya motorn, eftersom det min-
skar antalet motorleverantörer från tre till två. Det omfattas därför av artikel 81.1 i EG-fördraget.
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Kommissionen ansåg dock att samriskföretaget uppfyllde villkoren för ett individuellt undantag enligt
artikel 81.3 i EG-fördraget. Engine Alliance ger GE och P&W möjlighet att koncentrera sig på de
särskilda beståndsdelar där de har ett tekniskt försprång. De kommer således att kunna utveckla en ny
motor som uppfyller strängare prestandakrav än någon existerande motor snabbare och billigare än vad
som annars hade varit möjligt. Konkurrensen kommer inte att sättas ur spel, eftersom Rolls-Royce
kommer att kunna erbjuda en ny version av sin Trent-motor i konkurrens med den nya motorn.

Marknaden för stora jetmotorer är mycket koncentrerad med endast tre operatörer. Den kännetecknas
vidare av mycket höga inträdeshinder. För att slå vakt om konkurrensen på denna marknad är det viktigt
att säkerställa att samarbetet mellan de två tillverkarna är begränsat och inte omfattar andra
marknadssegment där GE och P&W konkurrerar för närvarande. Kommissionen ansåg i sitt beslut att
det fanns en risk för att samriskföretaget skulle ge parterna ett incitament att anpassa den gemensamt
producerade motorn till flygplan den ursprungligen inte var avsedd för i stället för att var för sig utveckla
nya motorer. Därför beviljades undantaget på det villkoret att samarbetet förblir begränsat till en viss
motor som enbart är avsedd för A3XX-flygplanet och till eventuella framtida, fyrmotoriga Boeing-
flygplan för mer än 450 passagerare.

Beslutet var förbundet med ett antal andra villkor förutom det som gällde samriskföretagets omfattning.
Parterna ålades att anmäla föreslagna ändringar av Engine Alliances omfattning till kommissionen.
Dessutom skall samriskföretaget vara en separat juridisk enhet med separata räkenskaper. Engine
Alliance åläggs dessutom att överlämna sina revisionsberättelser till kommissionen. Anställda vid GE
och P&W får inte saluföra eller sälja den nya motorn, utan endast vara kundernas kontaktpersoner. Om
en kund begär in anbud för flera motorer, däribland den nya motorn och parternas egna motorer, måste
försäljningsvillkoren för den nya motorn anges särskilt. GE och P&W får inte avslöja villkoren i sina
separata anbud för varandra eller för Engine Alliance. Slutligen måste Engine Alliance och parterna vidta
säkerhetsåtgärder för att förhindra utbyte dem emellan av information som är känslig ur
konkurrenssynpunkt i fråga om GE:s och P&W:s separata anbud om flygmotorer.

Förutom de villkor och skyldigheter GE och P&W omfattades av gjorde de dessutom ett antal åtaganden.
Enligt åtagandena kommer Engine Alliance inte att eftersträva, uppmuntra eller införa
exklusivitetsvillkor i sina anbud eller avtal beträffande utveckling eller leverans av den nya motorn till
skrovtillverkare, utom i samband med kampanjer där en annan motortillverkare har erbjudit sig, eller har
erbjudits möjlighet, att ingå ett exklusivt avtal. Dessutom kommer Engine Alliance att göra de
motormanualer och därtill hörande tekniska publikationer som krävs för att utföra grundservice och
underhåll på den nya motorn tillgängliga för tredje part. Slutligen kommer GE att skriftligen underrätta
kommissionen om alla inköpsorder som dess dotterbolag General Electric Capital Aviation Services
(GECAS) lägger på nya flygplan som drivs med den nya motorn.

Med förbehåll för ovan nämnda villkor och skyldigheter godkände kommissionen samriskföretaget för
en femtonårsperiod. Den relativt långa perioden berättigas av att beslutet gäller en bransch med en långa
utvecklingsperioder där investeringar i regel återfås tidigast om 15 år.

Yoplait/Valio (ärende nr IV/F3/36.836)

Den 16 juni 1999 godkände kommissionen genom en administrativ skrivelse bildandet av två
samriskföretag för färska mjölkprodukter i Finland och Sweden mellan Sodiaal, ett franskt kooperativ
för mjölkprodukter (via dotterbolagen Yoplait SA och Sodima International SA) och Valio, ett finskt
kooperativ för mjölkprodukter. Godkännandet gavs först efter det att parterna samtyckt till att göra
viktiga strukturella ändringar i det finska samriskföretaget.
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De två samriskföretagen är Yoplait Valio Nord OY, baserat i Finland, och Yoplait Valio Nord AB, baserat
i Sverige. Båda kommer att distribuera och sälja färska mjölkprodukter (främst joghurt, färskost och
efterrätter) under varumärket Yoplait i Finland, Sverige, Baltikum och vissa delar av västra Ryssland.

Valio är störst i Finland på marknaden för färska mjölkprodukter och Yoplait är en stor internationell
tillverkare av mjölkprodukter. Ursprungligen var det meningen att de båda företagen skulle ha 50 % var
av aktierna i samriskföretagen. Kommissionen underrättade dock parterna om att samarbetet i fråga på
den finska marknaden orsakade allvarliga tvivel i fråga om förenligheten med EU:s konkurrensregler,
eftersom Yoplait effektivt skulle ha oskadliggjorts som en självständig konkurrerande kraft. På grund av
att parterna skulle äga hälften var av det finska samriskföretaget, skulle Valio ha kunnat utöva ett
avgörande inflytande över samriskföretagets affärspolicy och marknadsföringsstrategi.

Parterna gick därefter med på viktiga ändringar i fråga om det finska samriskföretagets struktur. Framför
allt skall Yoplait äga 51 % och Valio 49 % av aktierna, och avtalet mellan aktieägarna kommer att ändras
så att det återspeglar den nya strukturbalansen. Dessutom kommer det finska och det svenska företaget
att anställa var sin VD.

Det svenska samriskföretaget krävde inga strukturella ändringar. Yoplaits licenstagare i Sverige var
tidigare Arla, som är det ledande svenska kooperativet för mjölkprodukter. Valio är däremot en ganska
liten aktör på den svenska marknaden.

Efter de ovannämnda ändringarna anser kommissionen att de två samriskföretagen skulle kunna bli
konkurrerande krafter på den svenska och den finska marknaden och vara kanaler för lansering av nya
produkter på marknaden. Parterna har därför tillsänts en administrativ skrivelse.

b) Andra horisontella avtal

Utbyte av information mellan tillverkare av traktorer och jordbruksmaskiner (43)

Efter det att Europeiska kommissionen ingripit åtog sig tillverkarna av traktorer och jordbruksmaskiner
samt de organisationer som företräder dem att ändra sina metoder för informationsutbyte inom EU. De
nya metoderna gör utbytet förenligt med EU:s konkurrensregler. De nya metoderna gäller utbyte av
individuella uppgifter för varje konkurrent samt utbyte av samlade uppgifter. Efter denna
överenskommelse avslutade kommissionen ärendena gällande tillverkare av traktorer och
jordbruksmaskiner samt de organisationer som företräder dem (44).

Bakgrund

År 1989 upptäckte kommissionen att tillverkare av traktorer och jordbruksmaskiner, organisationer som
företräder dessa tillverkare och sammanslutningar av importörer organiserade informationsutbyte såväl
på nationell som internationell nivå. Informationsutbytet gällde individuella och samlade uppgifter om
registreringar, leveranser och försäljning per månad, kvartal och år och omfattade nationella territorier
och mindre geografiska områden, såsom provinser, departement och i vissa fall till och med orter enligt
postnummer. Informationsutbytet på nationell nivå organiserades antingen av sammanslutningarna av
tillverkare eller sammanslutningarna av importörer. Det internationella informationsutbytet
organiserades av tillverkarna själva.
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(44) IP/99/690, 20.9.1999.



År 1992 hade kommissionen redan beslutat att det informationsutbyte som organiserades i Förenade kungari-
ket, med beaktande av den starka koncentrationen på marknaden, där de fyra största tillverkarna tillsammans
hade 80 % av traktorförsäljningen, hade konkurrenshämmande effekter eftersom det betydligt minskade kon-
kurrensen mellan det ringa antalet betydande konkurrenter och ökade hindren för inträde på marknaden för
ickemedlemmar (45). Beslutet bekräftades på alla punkter av förstainstansrätten (46) och domstolen (47).

Eftersom liknande system för informationsutbyte hade organiserats i alla EU-medlemsstater av
sammanslutningar av tillverkare och importörer, beslutade kommissionen att förenhetliga alla liknande
informationsutbyten som organiseras inom EU av tillverkare av sammanslutningar, eftersom branschen
är mycket koncentrerad i samtliga medlemsstater. Detsamma gäller för internationellt informationsutbyte
som tillverkarna organiserar själva.

Nuläge

Kommissionen har slagit fast ett antal principer för framtiden:

1. Individuella uppgifter får inte utbytas förrän tolv månader har gått sedan dagen för den händelse
som informationsutbytet och dagen för informationsutbytet gäller.

2. Utbytet av samlade uppgifter om marknaden, som får vara mindre än tolv månader gamla, är
tillåtet om uppgifterna kommer från minst tre försäljare som hör till olika industrikoncerner eller grupper
av finansiärer. Om antalet försäljare är mindre, är utbytet tillåtet endast om den information som utbyts
gäller minst tio enheter (48).

Genom att tillämpa dessa principer skall man undvika att system för utbyte av information som gäller
traktorer och jordbruksmaskiner ger sådana konkurrenshämmande effekter inom EU som de som
konstaterades i ärendet UK Agricultural Tractors Registration Exchange.

Le Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole (CEMA) har för sin och
sina medlemssammanslutningars del åtagit sig att följa dessa principer. De fyra största tillverkarna i
världen, dvs. John Deere, New Holland (49), Case och AGCO har åtagit sig att delta i informationsutbyte
inom EU endast på det villkoret att utbytet följer samma principer. Åtagandena har gjorts oberoende av
varifrån informationen kommer och hur detaljerad den är.

Samma principer gäller för sammanslutningar av importörer av traktorer och jordbruksmaskiner inom EU.

Slutsats

Principerna fastställer klara riktlinjer för allt motsvarande informationsutbyte inom ekonomiska sektor
som är lika koncentrerade som marknaden för traktorer och jordbruksmaskiner.
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(45) Kommissionens beslut av den 17 februari 1992, offentliggjort i EGT, L 68, s. 19, i ärendet UK Agricultural
Tractors Registration Exchange; se IP/92/146.

(46) Domar av den 27 oktober 1994 i målen John Deere mot kommissionen (mål T-35/92, offentiggjort i Rec. 1994,
s. II-0957) och New Holland mot kommissionen (mål T-34/92, offentliggjort i Rec. 1994, s. II-0905).

(47) Domar av den 28 maj 1998 i målen John Deere mot kommissionen (mål C-7/95, offentliggjort i REG 1998, s. I-
3111) och New Holland mot kommissionen (mål C-8/95, offentliggjort i REG 1998, s. I-3175).

(48) Regeln om minst tio enheter tillämpas uttryckligen i fråga om traktorer och jordbruksmaskiner.
(49) New Holland och Case gick samman 1999.



För att avsluta det förfarande som inletts skickade kommissionen administrativa skrivelser till de
sammanslutningar för vilkas del ett ärende hade inletts. Kommissionen kommer att vidta alla nödvändiga
åtgärder för att se till att dessa principer tillämpas i motsvarande situationer.

Nederländska banker (acceptgirosystem) [ärende nr IV/D1/34.010]

Kommissionen antog den 8 september 1999 ett beslut där den fann att det avtal som ingåtts av ca 60
banker i Nederländerna om gemensam bearbetning av förtryckta giroblanketter inte omfattas av artikel
81 i fördraget, eftersom det inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna (50). Kommissionen
förklarade också i sitt beslut varför ett avtal om en av bankerna multilateralt fastslagen avgift för
bearbetning av förtryckta giroblanketter begränsar konkurrensen, men att den avsåg att förhålla sig
positiv till denna multilaterala interbankavgift.

Acceptgiro är en förtryckt gireringsorder avsedd för återkommande och obligatoriska inrikesbetalningar
där betalningen sker på håll, vilket innebär att gäldenären och fordringsägaren inte möts ansikte mot
ansikte. Som exempel kan nämnas prenumerationer, energi- och telefonräkningar, försäkringspremier
osv. Förtryckta giroblanketter har stor spridning som betalningsinstrument i Nederländerna.

År 1991 anmälde den nederländska bankföreningen NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) på sina
medlemmars vägnar till kommissionen ett avtal om ett förfarande för gemensamma betalningar och
förtryckta giroblanketter. Anmälan gällde framför allt införandet av en multilateralt fastlagd
interbankavgift på NLG 0,30 (0,14 euro), som den långivande banken måste betala till den utbetalande
banken för varje betalning där en acceptgiroblankett används. Betalningen görs för den tjänst den
utbetalande banken tillhandahåller när den bearbetar acceptgiroblanketter, särskilt när den omvandlar
informationen på blanketterna till elektronisk form.

Den multilaterala interbankavgiften är en maximiavgift. Införandet av avgiften ledde till en höjning av
de avgifter som skall betalas till fordringsägarna, eftersom alla långivande banker beslutade att låta sina
kunder betala avgiften. Detta gav upphov till ett antal formella klagomål från vissa fordringsägare mot
avgifterna i fråga.

Kommissionen fann vidare, mot bakgrund av EG-domstolens dom av den 21 januari 1999 i de förenade
målen C-215/96 och C-216/96 (Bagnasco mot Banca Popolare di Novara) som också gällde en inhemsk
bankprodukt, att det nederländska avtalet om acceptgiroblanketter inte påverkade handeln mellan
medlemsstaterna i någon betydande utsträckning. Det fanns främst två orsaker till detta. För det första
därför att acceptgiroprodukten alldeles tydligt är en inhemsk betalningsprodukt som har samband med
inhemsk ekonomisk verksamhet. För det andra har de utländska bankerna en mycket liten volymmässig
andel av det nederländska acceptgirosystemet, trots att de är ganska många. Detta ledde till beslutet om
icke-ingripandebeskd enligt EU:s konkurrensregler.

Kommissionen förklarade också i sitt beslut att en klausul i det anmälda avtalet, nämligen den avgift på
högst NLG 0,30 (0,14 euro) som den debiterande banken skall betala för bearbetning av blanketter, som
bankerna multilateralt hade enats om begränsade konkurrensen på det sätt som avses i EU:s
konkurrensregler. Orsaken är att de banker som deltog i acceptgirosysyemet hade begränsat
möjligheterna att självständigt förhandla om en sådan avgift med övriga banker på en nivå de anser
lämplig. Kommissionen fann dessutom att den multilateralt överenskomna interbankavgiften lätt kunde
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ha en begränsande inverkan på relationerna mellan bankerna och deras kunder eftersom de banker som
måste betala avgiften tenderar att låta kunderna betala den.

Kommissionen påpekade i sitt beslut att den avsåg att förhålla sig positivt till denna konkurrensbegränsande
interbankavgift, och hänvisade till ett tillkännagivande som offentliggjorts tidigare i EGT (EGT C 273,
9.9.1997). Även om kommissionen ursprungligen hade haft invändningar mot den multilaterala avgiften,
övertygades den medan förfarandet pågick om att avgiften i fråga var effektivare än bilateralt fastställda
interbankavgifter, och den avsåg att inta en positiv ståndpunkt. I detta sammanhang beaktade kommissionen
särskilt att den multilaterala interbankavgiften står i relation till kostnaderna för den debiterande bank som
har den effektivaste bearbetningsmetoden och att de nederländska bankerna samtyckte till att en oberoende
expert med ser över avgiftsbeloppet med jämna mellanrum.

Kommissionen gick dock inte in på denna aspekt i sitt beslut eftersom den ansåg att EU:s
konkurrensregler inte var tillämpliga, då handeln mellan medlemsstaterna inte påverkades i någon
väsentlig utsträckning.

Uppförandekodex för IMA (EPI) (ärende nr IV/D-3/36.147)

I detta ärende tar kommissionen för första gången ställning till reklambegränsningar i ett fritt yrke på
europeisk nivå.

Beslutet av den 7 april 1999 (51) gäller bedömningen av huruvida bestämmelserna om en
uppförandekodex för sammanslutningen av auktoriserade, inför Europeiska patentverket behöriga
ombud (IMA) – en europeisk fackorganisation för alla auktoriserade, inför Europeiska patentverket
behöriga ombud – är förenlig med EU:s konkurrensregler mot bakgrund av artikel 81 i EG-fördraget och
artikel 53 i EES-avtalet. Den relevanta marknaden har definierats som marknaden för ansökningar om
Europapatent vid Europeiska patenverket, som är en annan marknad än marknaden för ansökningar om
nationella patent.

Beslutet visar att syftet att främja konkurrensen inom de fria yrkena inte står i något motsatsförhållande
till syftet att upprätthålla deontologiska regler.

Kommissionen särskiljer i fråga om detta yrke verkligt deontologiska regler från regler som kan
snedvrida konkurrensen. Den anser att framför allt de regler som är nödvändiga för att garantera
ombudens opartiskhet, kompetens, integritet och ansvarskänsla, för att undvika intressekonflikter och
vilseledande marknadsföring eller för att garantera att Europeiska patentverkets verksamhet är effektiv
inte begränsar konkurrensen inom just detta yrke. Denna typ av regler beviljas således ett icke-
ingripandebesked. Förbuden mot att göra jämförande reklam på de villkor som fastställs i direktiv
97/55/EG (52) och att aktivt värva användare som redan varit kunder hos ett annat ombud begränsar
däremot konkurrensen på det sätt avses i artikel 81.1 i EG-fördraget.

Kommissionen ansåg dock att begränsningarna kunde undantas för den tidsfrist inom vilken
medlemsstaterna måste anta de nödvändiga bestämmelserna för att följa direktiv 97/557EG. Den
beviljade ett sådant undantag med mycket kort varaktighet för att undvika en plötslig övergång från en
situation där nästan all reklam och allt tillhandahållande av icke auktoriserade tjänster förbjuds till en

KONK. RAP. 1999

KARTELLER OCH MISSBRUK AV DOMINERANDE STÄLLNING 161

(51) EGT L106, 23.4.1999.
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omfattar jämförande reklam, EGT L 290, 23.10.1997.



situation där det ovannämnda direktivet tillämpas. En övergångsperiod som möjliggör en anpassning till
den nya situationen medför fördelar både för användarna och ombuden.

Kommissionen anser att sanningsenlig reklam informerar användarna om vilka tjänster som står till buds,
hur mycket dessa kostar och vilket auktoriserade ombud som har de bästa kvalifikationerna att sköta ett
visst ärende. De tjänster som har samband med ansökningar om europeiska patent blir mer tillgängliga
för användarna, särskilt för små och medelstora företag, och främjar utvecklingen av större effektivitet
inom yrkeskåren auktoriserade ombud.

IMA väckte talan om ogiltigförklaring av beslutet hos förstainstansrätten (mål T-144/99) med
motiveringar som gällde undantaget.

GD Inre marknaden och GD Hälsa och konsumentskydd har flera gånger uppmanats att delta i
beredningen av detta beslut.

JAMA (ärende nr IV/F2/37.634) och KAMA (ärende nr IV/F2/37.611) (minskade
kodioxidutsläpp)

Organisationen för japanska biltillverkare (JAMA) och organisationen för koreanska biltillverkare
(KAMA) anmälde 1999 frivilliga åtaganden för att minska utsläppen av koldioxid från nya personbilar
som säljs i EU (53). Medlemmarna i JAMA och KAMA åtar sig att uppnå ett mål på 140g CO2/km i
genomsnitt för sin för sina nya personbilar som säljs i EU fram till 2009. Åtagandena motsvarar det
frivilliga åtagande som gjordes 1998 av organisationen för europeiska biltillverkare (ACEA) (54) .

Inget mål uppställs för de enskilda biltillverkarna, utan åtagandet innebär endast att ett genomsnittligt
mål uppställs för alla medlemmar i JAMA och KAMA. Biltillverkarna kan fritt utveckla och införa ny
koldioxideffektiv teknik självständigt och i konkurrens med varandra. För att konkurrensen mellan
medlemmarna inte skall snedvridas, kommer övervakningsrapporterna inte att gå in på resultaten för de
enskilda företagen. Kommissionen ansåg mot denna bakgrund att de inte begränsar konkurrensen i den
mening som avses i artikel 81.1.

2.2 Vertikala avtal

Internationale Dentalschau (IDS) (ärende nr IVF1/36.160)

Kommissionen underrättade genom en administrativ skrivelse av den 6 september 1999 (55) Gesellschaft
zur Förderung der Dentalindustrie mbH (GFDI) om att den inte hade några invändningar mot de villkor
för deltagande i Internationale Dentalschau (IDS) som kommer att gälla när det undantag som beviljades
1987 har löpt ut (56). IDS organiseras vartannat år i Köln av GFDI i samarbete med det lokala
utställningsföretaget.

Villkoren omfattar en karenstid, under vilken deltagarna inte får delta i någon annan, motsvarande
utställning i Tyskland. Kommissionen ansåg såsom tidigare att denna konkurrensbegränsning berättigas
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av rationaliseringseffekten och syftet att ställa ut ett så fullständigt utbud som möjligt av produkter för
tandläkare och tandtekniker. Begränsningen är inte orimlig, med beaktande av dess begränsade
varaktighet och de undantag den möjliggör, t.ex. «öppet hus» som organiseras av enskilda utställare samt
utställningar i samband med kongresser eller symposier.

Karensperioden har reducerats från fem månader vart tredje år till tolv veckor vartannat år, jämfört med
de villkor som undantogs 1987. I samband med den nya anmälan utsträckte GFDI undantaget för
utställningar som hålls i samband med kongresser eller symposier till att omfatta alla kongresser eller
symposier för tandläkare eller tandtekniker så länge som de utställda produkterna har ett samband med
temat för kongressen eller används för demonstrationssyften.

En sammanfattning av villkoren offentliggjordes (57) i enlighet med artikel 19.3 i förordning nr 17. Flera
fackorganisationer för tandläkare i Tyskland (Zahnärztekammern) gjorde först invändningar, men enades
senare med GFDI om ett cirkulär där arrangemangen kring utställningar som åtföljer kongresser
förklaras.

Avtal om tidningsdistribution i Belgien – AMP (ärendena nr IV/C-2/31.609 och
37.306)

Kommissionen såg sig föranledd att undersöka systemet för tidningsdistribution i Belgien, efter det att
Agence et Messagerie de Presse (AMP) hade anmält avtalen om selektiv distribution med sina
auktoriserade återförsäljare.

Distributionen av tidningar och tidskrifter väcker frågan om prissättning. Det bör noteras att produkterna
i fråga har en ovanlig juridisk ställning. Traditionellt säljer en återförsäljare till konsumenterna varor som
han äger och bedriver sin verksamhet på egen risk. Vid tidningsdistribution äger återförsäljaren inte de
tidningar och tidskrifter han säljer till konsumenterna, och löper ingen ekonomisk risk i form av osålda
exemplar. Det är utgivaren som ensam bär denna risk och måste ta tillbaka osålda exemplar. I gengäld
fastställer utgivaren ensam det pris för vilket varan skall säljas till konsumenterna, och återförsäljaren
måste tillämpa det priset.

Andelen osålda exemplar är mycket större för utländska tidningar än för inhemska: den kan uppgå till
50–70 % mot endast 10–30 % för inhemska tidningar och tidskrifter. Försäljningen av tidningar över
gränserna är marginell, främst på grund av den dåliga lönsamheten för utgivarna av sådan försäljning.

Kommissionen ansåg att klausulen om ett fast försäljningspris omfattades av artikel 81.1 i EG-fördraget
och bör undersökas mot bakgrund av artikel 81.3 i EG-fördraget.

Kommissionen gjorde en undersökning i två faser. Först undersökte den om försäljningen i tidningskiosker
kunde organiseras på något annat sätt och därefter om klausulen om ett fast försäljningspris som bestäms av
utgivaren är nödvändig i ett system där osålda exemplar tas tillbaka.

Kommissionen konstaterade att detta sätt att organisera återförsäljningen av tidningar i kiosker tillämpas
i hela världen. Systemets stora spridning är redan i sig ett tecken på att det inte finns några alternativa
lösningar.
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Därefter fäste sig kommissionen vid det som var utmärkande för tidningar och tidsskrifter. Det är fråga
om produkter med extremt kort livslängd: en dag för dagstidningar, några dagar för veckotidningar. Detta
särdrag förklarar det allmänt spridda systemet med att osålda exemplar tas tillbaka.

Om osålda exemplar inte tas tillbaka, är det återförsäljaren eller distributörerna som bär den ekonomiska
bördan. Detta får konsekvenser för deras marknadsföringspolicy i två avseenden: de skulle begränsa
antalet exemplar som bjuds ut till försäljning till det minsta möjliga även om det riskerar att leda till brist
på tidningar att sälja, och de skulle avstå från att saluföra vissa tidningar som betraktas som en risk. En
annan möjlighet vore att höja priset på de tjänster som tillhandahålls av distributören, vilket skulle
minska marginalerna för utgivaren eller, mer sannolikt, höja priset för konsumenterna.

Klausulen om att ta tillbaka osålda exemplar verkar således nödvändig för att fördelarna med detta
distributionssätt skall komma till sin rätt, nämligen att erbjuda konsumenterna ett brett urval
tidningsprodukter.

Kommissionen fortsatte med att överväga huruvida en utgivare skulle kunna godta ett system med
tillbakatagande av osålda exemplar utan att kontrollera det försäljningspris som tas ut av konsumenterna.
Återförsäljaren skulle i det fallet inte ta någon som helst ekonomisk risk i fråga om osålda exemplar. Om
återförsäljaren gör ett misstag i affärshänsende, vilket är möjligt i avsaknad av en överblick över den
ifrågavarande tidningens position på marknaden, vore antalet osålda exemplar större och utgivaren skulle
bära den ekonomiska bördan av detta misstag vid prissättningen. Det är därför ekonomiskt godtagbart
inom det aktuella distributionssystemet att den som bär den största ekonomiska risken också skall
kontrollera försäljningspriset.

Under dessa omständigheter var det möjligt att undanta denna klausul, och kommissionen tillsände den
3 juni 1999 AMP en administrativ skrivelse som gällde som ett undantag enligt artikel 81.3 i EG-
fördraget.

Microsoft Internet Explorer Licensing (ärende nr IV/C3/36.945)

Den 27 februari 1998 anmälde programvaruföretaget Microsoft till kommissionen några avtal som
ingåtts med europeiska tillhandahållare av Internettjänster (Internet Service Providers, eller ISP) för
licensiering och distribution av Microsofts Internet Explorer-produkter. ISP-företagen upprätthåller en
permanent förbindelse med Internet och ger sina abonnenter möjlighet att koppla upp sig till Internet via
en telefonförbindelse till ISP-företaget i fråga. ISP-företagen kan också tillhandahålla abonnenterna
webbplatser.

Den formella anmälan följde efter en undersökning som inletts av generaldirektoratet för konkurrens. I
samband med undersökningen uppmanade kommissionen Microsoft att ompröva avtalen för att försäkra
sig om att de inte innehöll begränsningar som skulle kunna leda till att Microsofts konkurrenter olagligt
utestängs från marknaden för webbläsarprogramvara och att användningen av Microsofts egen teknik på
Internet inte främjas olagligt.

Microsoft ändrade därefter sina avtal och anmälde de ändrade avtalen till kommissionen. Det rörde sig
om två stora ändringar. För det första kommer Internetleverantörerna inte att få sina avtal uppsagda för
att de inte klarar av att uppnå vissa minimivolymer och minimiandelar av läsartekniken för Internet
Explorer, och för det andra tillåts Internetleverantörerna numera marknadsföra och göra reklam för
konkurrerande läsarprogramvara.
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Efter att de ifrågasatta klausulerna struktits ur avtalen beslutade kommissionen att godkänna avtalen
gneom en administrativ skrivelse med stöd av artikel 81.1 i EG-fördraget (58). Den administrativa
skrivelsen omfattar inte avtal som ingåtts mellan Microsoft och ISP-företagen. Kommissionen tog inte
ställning till Microsofts generella beteende och det eventuella missbruket av en dominerande ställning.

Transeuropeiska transportnät

Kommissionen undersökte två viktiga transaktioner som gällde infrastruktur för marktransporter mot
bakgrund av sina rekommendationer avseende tillämpningen av konkurrensreglerna på projekt för ny
transportinfrastruktur (59).

CTRL (ärende nr IV/D-2/37.289)

Avtalen om tillträde till spår på Channel Tunnel Rail Link (CTRL), som fram till 2007 skall säkra en hög-
hastighetsförbindelse mellan tunneln under Engelska kanalen och London, anmäldes till kommissionen.
Dessa avtal ingicks bland annat mellan järnvägsföretaget Eurostar (UK) Ltd, brittisk partner i den interna-
tionella grupperingen Eurostar, och infrastrukturförvaltaren Railtrack Plc. Kommissionen har genom ett till-
lkännagivande (60) meddelat sin avsikt att förhålla sig positivt till dessa avtal. Den diskuterar inte parternas
åsikt att det kommer att finnas ledig kapacitet för nya aktörer efter det att spåret tagits i bruk. Kommissionen
påpekade endast att det inte fanns någon verklig konkurrent till järnvägsföretaget Eurostar (UK) i fråga om
tillträde till spåret, och att förekomsten av eventuella konkurrenter var teoretisk på detta stadium. General-
direktoratet för konkurrens bekräftade genom en administrativ skrivelse av den 12 mars 1999 för parterna att
den inte fann några skäl för att tillämpa artikel 81.1 i EG-fördraget på de aktuella avtalen.

Eurotunnel (ärende nr IV/D-2/32.490)

Förstainstansrätten ogiltigförklarade den 22 oktober 1996 (61) kommissionens beslut av den 13 december
1994, där överenskommelsen mellan Eurotunnel, British Rail et la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) (62) avseende nyttjandet av en fast förbindelse undantogs för en trettioårsperiod.
Förutom att kommissionen beaktade det faktum, som förstainstansrätten noterade i sin dom, att vissa
bestämmelser i överenskommelsen gav Eurotunnel möjlighet att avstå från en del av sin egen kapacitet
till nya aktörer, utförde den en undersökning av överenskommelsen mot bakgrund av hur lagstiftningen
utvecklats under tiden och hur marknaden för transporter över Engelska kanalen utvecklats sedan tunneln
öppnades 1994. Parterna har vidare avstått från att tillämpa en klausul i överenskommelsen som hade
föranlett kommissionen beslut 1994.

Kommissionen konstaterade först att tunneln inte var överbelastad. I den mån det fanns lediga genomfarter
och avtalet mellan Eurotunnel och järnvägsföretagen inte var exklusivt, ansåg kommissionen att över-
enskommelsen inte hade till syfte att begränsa konkurrensen på marknaden för tillhandahållande av genom-
farter per timme.

Överenskommelsen var inte heller ett avtal om uppdelning av makrnaden och hade inte till syfte att begrän-
sa konkurrensen, i den mån järnvägsföretagen och Eurotunnel var verksamma på olika marknader för trans-
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porttjänster. Kommissionen fann inte heller att överenskommelsen hade några konkurrensbegränsande eff-
fekter på de olika relevanta marknader för transporttjänster där järnvägsföretagen och Eurotunnel var verk-
samma.

I en administrativ skrivelse av den 21 maj 1999 bekräftade generaldirektoratet för konkurrens för parterna att
den inte längre fann någon orsak att tillämpa artikel 81.1 i EG-fördraget på överenskommelsen i fråga.

Ärenden som gäller ölbranschen i Storbritannien (63)

Under 1999 beviljade kommisisonen undantag för de tre största brittiska bryggeriföretagens
standardhyresavtal. Beslutet följde efter det att kommissionen genomfört en noggrann undersökning av
hur de nationella bryggerierna Bass, Scottish and Newcastle («S&N») och Whitbread hade tillämpat
kontraktsmässiga avtal med sina hyresgäster.

De nationella bryggeriernas standardhyresavtal är typiska brittiska avtal med äganderättsliga åtaganden.
Ett företag (i det här fallet ett nationellt bryggeri) äger ett försäljningsställe som det inte driver självt,
utan i stället hyr ut till en självständig företagare i utbyte mot att denne betalar hyra och förpliktar sig
att köpa allt öl (av en viss typ) av hyresvärden-bryggeriet.

Artikel 81.1

Sådana hyresavtal omfattas av artikel 81.1, om de uppfyller de två villkor som fastställdes i domen i
Delimitis-målet (64): a) om en nationell marknad för försäljning av öl på utskänkningsställen är
avskärmad och b) om det ifrågavarande bryggeriets avtal avsevärt bidrar till den avskärmningen.

Kommissionen ansåg att den brittiska ölutskänkningsmarknaden var avskärmad mot bakgrund av den
totala försäljning av öl på utskänkningsställen som sker i uthyrda pubar, förvaltade pubar och pubar med
låneavtal av alla bryggerier som var verksamma i Förenade kungariket och det öl som pubföretag utan
egen bryggeriverksamhet måste köpa av lokala bryggerier samt andra faktorer som har samband med
tillträde till och konkurrensen på marknaden.

Kommissionen ansåg också att Bass, S&N:s och Whitbreads kontrakterade nätverk (65) bidrar avsevärt
till denna avskärmning.

Artikel 81.3

Kommissionen fann att de hyrestagare som har ett låneavtal med Bass, S&N och Whitbread i genomsnitt
måste betala mycket mer för sina ölinköp än enskilda operatörer som köper samma öl av samma bryggeri
(fria pubföretag). Den ansåg dock att ett undantag var berättigat eftersom hyrestagarna med låneavtal
med Bass, S&N och Whitbread i genomsnitt utövade sin verksamhet på samma villkor som övriga
konkurrenter.

166 TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 1999

(63) Ärenden 35079, 35999, 36081 (anmälningar), 36302, 36349, 36356, 36717, 36719, 36745, 36746, 36953, 36954,
36956, 36971, 36987, 36991, 37007, 37011, 37019, 37054 (klagomål).
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Kommissionen beslutade därför att bevilja ett individuellt, tidsbegränsat undantag för dessa
bryggeriföretags standardhyresavtal. Eftersom Whitbread fortfarande ägde ett stort antal uthyrda pubar,
och fortsatte att ingå avtal med 20 års löptid med sina hyresgäster, ansåg det att det krävdes en lång
undantagsperiod, och därför ansåg kommissionen att undnataget bör fortsätta till och med den 31
december 2008. I fråga om Bass och S&N fastställde kommissionen en kortare undantagsperiod,
nämligen till och med den 31 december 2002, i de fall där de uthyrda pubarna antingen hade sålts eller
höll på att ändras om till förvaltade pubar. Detta ansågs ge både Bass och S&N möjlighet att basera sina
affärsbeslut med de återstående uthyrda lokalerna med en rimlig rättssäkerhet.

Efter det att kommissionen antagit dessa tre beslut enligt artikel 81.3 i fråga om Whitbread (66), Bass (67)
och S&N (68), mottog övriga klagande parter en kopia av beslutet, vilket innebar att deras klagomål
formellt avvisades.

2.3 Dominerande ställning

Avgifter för elöverföring i Nederländerna PO/DTE (ärende nr. IV/E3/37.770)

I Nederländerna delas de totala kostnaderna för elöverföring via nätet mellan konsumenterna (75 %) och
producenterna (25 %). Den dominerande systemansvarige (TSO) i Nederländerna avsåg att ålägga
leverantörerna för import till Nederländerna samt för transitering av el via Nederländerna samma avgift
som inhemska leverantörer, dvs. 25 %. Den nederländska tillsynsmyndigheten för elbranschen, som skall
godkänna sådana avgifter, samrådde med kommissionen om huruvida de priser som TSO planerade att
tillämpa var förenliga med EU:s konkurrensregler. Tillsynsmyndigheten i fråga gjorde detta i
överensstämmelse med EU:s rättspraxis, enligt vilken nationella myndigheter inte får godkänna
förfaranden eller avtal som strider mot EU:s konkurrensrätt (69).

I sitt svar till den nederländska tillsynsmyndigheten för elbranschen ansåg kommissionen att import- och
transiteringsavgifterna var förenliga med artikel 82 i EG-fördraget, på två villkor.

De avgifter som en dominerande systemasvarig tar ut för överföring av el måste alltid ha samband med
de faktiska kostnaderna för att missbruk av en dominerande ställning som avses i artikel 82 i EG-
fördraget skall kunna undvikas. Enligt de uppgifter kommissionen har till sitt förfogande uppkommer
sådana kostnader i regel endast om det förekommer ett fysiskt flöde av elektroner över gränserna. Den
systemansvarige i Nederländerna får därför, under tillsynsmyndighetens överinseende, endast ta betalt
för import och transitering endast om detta medför extra kostnader på de linjer som sammanbinder det
nederländska nätet med andra nät i angränsande medlemsstater.

Det är fullt möjligt inom ramen för den inre marknaden för energi att elektricitet köps och säljs flera
gånger över nationsgränserna. Detta gäller särskilt medlemsstater som har ett kraftutbyte av samma typ
som Nederländerna. För att dubbla betalningar till den dominerande systemansvarige skall kunna
undvikas, måste man se till att utländska aktörer betalar importavgifter endast elektricitet som faktiskt
importeras från en annan medlemsstat. Det är dock importörerna som skall bevisa elektricitetens
ursprung.
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PO/Irish Interconnector (ärende nr IV/E-3/37.589)

Irish Department of Public Enterprise samrådde med kommissionen om hur den knappa tillgången på
ledig kapacitet i gasförbindelsen mellan Förenade kungariket och Irland skulle fördelas. Frågan väcktes
eftersom några företag/samriskföretag planerar att uppföra nya elkraftverk avsedda för den irländska
marknaden och med gas som energikälla, trots att kapaciteten för gasförbindelsen mellan Förenade
kungariket anses otillräcklig för att tillgodose den ökade efterfrågan på energi mellan 2001 och 2004.

Kommissionen ansåg i sin undersökning att principen om icke-diskriminering inte skulle kränkas, om
kraftverk gynnades på andra gasanvändares bekostnad vid tilldelningen av kapacitet, förutsatt att den
ökade efterfrågan på el inte kan tillgodoses på något annat sätt. Dessutom påpekade tjänstemän vid
kommissionen att ESB, det irländska elmonopolet, inte får tilldelas någon ytterligare kapacitet. Det är
uppenbart att om ESB tilldelas ytterligare kapacitet, blir det svårt eller rentav omöjligt för potentiella
konkurrenter till ESB att komma in på den irländska elmarknaden, eftersom tillgången till gas är
nödvändigt för att ett modernt kraftverk skall kunna uppföras. Det verkade därför som om tilldelningen
av gaskapacitet skulle förstärka ESB:s dominerande ställning på den irländska elmarknaden.

Det irländska ministeriet samrådde också med kommissionen angående den lämpliga tilldelningsmetoden:
auktion, utlottning, anmälningsordning osv. Kommissionen fattade ingen slutlig ståndpunkt, men gjorde
klart att det i princip är ministeriet som skall välja lämplig metod förutsatt att vissa villkor, såsom öppenhet
och principen om icke-diskriminering, uppfylls. I det aktuella ärendet verkade en tilldelning genom auktion
vara godtagbart.

3. Avvisning av klagomål

Lille/UEFA (det s.k. Mouscron-ärendet) (ärende COMP/E3/36.851)

Den 3 december 1999 antog kommissionen ett beslut om att slutgiltigt avvisa ett klagomål från
Communauté Urbaine de Lille (nedan C.U. de Lille) mot Europeiska fotbollsförbundet (nedan «UEFA»)
i det s.k. Mouscron-ärendet (70).

Beslutet bidrar till att fastställa gränserna för tillämpningen av EU:s konkurrensregler inom sportsektorn
och därmed förbättra rättssäkerheten för de olika aktörer som berörs. I beslutet anges tre viktiga aspekter
på kommissionens politik inom denna sektor: 1) kommissionen erkänner idrottsorganisationernas rätt att
fastställa regler som gäller icke ekonomiska aspekter som hänför sig till idrottssektorns särart, 2) regler
för idrottsorganisationer som är nödvändiga för att tillförsäkra klubbarna samma möjligheter och
osäkerhet om resultaten omfattas i princip inte av fördragets konkurrensregler, 3) kommissionen
undersöker endast ärenden som har en gemenskapsdimension och som har en avsevärd inverkan på
handeln mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ansåg i detta beslut att den regel för UEFA-cupen som kräver att varje klubb skall spela
sin hemmamatch på egen plan (den s.k. at home and away from home-regeln) och undantagen till denna
regel (som inte utesluter möjligheten att värdklubben spelar sin hemmamatch i motståndarlagets
hemland) är en nödvändig regel för att garantera jämlikhet mellan klubbarna. Regeln föll därför utanför
artikel 81 i EG-fördraget. Därmed hade UEFA, genom att anta denna regel jämte undantag, utövat sin
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legitima rätt att i egenskap av idrottsorganisation själv fastställa sina regler på ett sätt som inte kunde
ifrågasättas med stöd av fördragets konkurrensregler.

Kommissionen ansåg vidare att det inte fanns något gemenskapsintresse som motiverade en närmare
undersökning av huruvida UEFA hade missbrukat en eventuell dominerande ställning genom att tillämpa
undantag till denna regel utan att ta hänsyn till den integration som förekom mellan vissa gränsregioner,
särskilt i det aktuella ärendet. I klagomålet, som ingavs den 31 december 1997, ifrågasattes UEFA:s
beslut att förbjuda UEFA-cupmatchen mellan Excelsior Mouscron och FC Metz på stadion i Lille-
Métropole. Förbudet innebar att Communauté Urbaine de Lille inte kunde hyra ut sin stadion till
Excelsior Mouscron.

Kommissionen motiverade avsaknaden av ett gemenskapsintresse bland annat med att det var osannolikt
att en överträdelse av artikel 82 i EG-fördraget skulle kunna fastställas. Orsakerna till detta var följande:
1) ärendet måste bedömas inom ramen för den nationella geografiska fotbollsorganisationen i Europa,
som inte ifrågasattes av gemenskapsrätten, 2) ärendet var det enda som kommit till kommissionens
kännedom och utgjorde ett isolerat fall som hade orsakat en konflikt i det förgångna. De nödvändiga
undersökningsåtgärderna skulle därför inte stå i någon proportion till sannolikheten för att en
överträdelse skulle kunna fastställas.

TF1 mot France2 och France3 (ärende nr IV/C-2/34.711)

TF1 ingav detta klagomål den 10 mars 1993. Den klagande parten ifrågasatte, med stöd av artikel 81 i
EG-fördraget, det samarbete som etablerats av France2 och France3, som ledde till snedvridningar av
konkurrensen till nackdel för TF1. Enligt TF1 hade samarbetet ett konkurrenshämmande syfte, eftersom
det ingick i en rent kommersiell stratgei för att erövra andelar av annonsmarknaden. TF1 identifierade
två konkurrenshämmande effekter: all konkurrens mellan France2 och France3 sattes ur spel och det blev
kostsammare för utomstående företag, t.ex. TF1, att utöva sin verksamhet.

I beslutet av den 3 februari om att avvisa klagomålet tillämpade kommissionen «den företagsinterna
principen», enligt vilken artikel 81.1 i EG-fördraget inte är tillämplig på avtal eller samordnade
förfaranden mellan företag som hör till samma grupp om de berörda företagen utgör en ekonomisk enhet.

Kommissionen ansåg att France2 och France3 utgjorde en ekonomisk enhet av flera olika skäl:

— Själva syftet med lagen av den 2 augusti 1989 var att skapa en enda enhet genom att införa ett
gemensamt ordförandeskap. Lagmotiveringen och parlamentsdebatterna var mycket entydiga i detta
avseende.

— Den gemensamma ordförandens roll visade att han bestämde strategin för de båda kanalerna och
samordnade deras verksamhet.

— Programmeringen av de två kanalerna harmoniserades och samordnades under den gemensamma
ordförandens överinseende.

— Deras reklamavdelningar slogs samman.

Kommissionen avvisade klagomålet också med stöd av artikel 82 i EG-fördraget, med motiveringen att
de två offentliga kanalerna inte kunde anses ha en dominerande ställning på någon av de relevanta
marknaderna. Vad publiksiffrorna beträffar hade de två grupperna mer eller mindre samma position, både
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när klagomålet inlämnades 1992 (41 % för TF1, 38 % för de båda offentliga kanalerna) eller 1997 (35 %
för TF1 mot 40,1 % för France2 och France3). I fråga om reklamintäkter var TF1 starkt dominerande
med 55 % av marknaden 1992 och 50 % 1997.

Kommissionen fann vidare att det påstådda missbruket av en dominerande ställning i verkligheten var nor-
mala affärsmetoder i en konkurrenssituation. Den ifrågasatta programstrategin var normal, laglig praxis.

Klagomål M6 mot Europeiska Radiounionen (EBU) (ärende nr IV/C2/36.826)

EBU är en branschorganisation för nationella programföretag. Den har bland annat till uppgift att
förhandla med idrottsfederationer eller tävlingsarrangörer om exklusiva rättigheter att sända
idrottsevenemang för sina medlemmar. Medlemmarna ger varandra dessutom tekniskt bistånd för
omsändning av idrottsevenemang.

M6 ingav ett klagomål mot EBU den 5 december 1997. Sedan 1987 har M6 sex gånger ansökt om
medlemskap i EBU och fått avslag varje gång.

Kommissionen beviljade undantag den 11 juni 1993 för EBU-systemet (71). Förstainstansrätten
ogiltigförklarade beslutet genom en dom av den 11 juli 1996 (72). Den ifrågasatte bland annat villkoren
för anslutning till organisationen, som befanns alltför inexakta och subjektiva och lätt kunde tillämpas
på ett diskriminerande sätt. EBU väckte talan inför EG-domstolen med stöd av kommissionen.

Denna utveckling förklarar det klagomål som ingavs av M6 som ansåg att EBU, genom att avslå dess
ansökan om medlemskap, hade underlåtit att beakta förstainstansrättens dom och fortsatte att tillämpa
sådana villkor för medlemskap som förstainstansrätten hade utdömt som olagliga. M6 ansåg också att
kommissionen borde ha ålagt EBU att ge M6 direkt tillgång till de rättigheter att sända idrottsevenemang
som EBU förvärvat för sina medlemmars räkning.

Kommissionen avvisade klagomålet genom ett beslut av den 29 juni 1999. Den fann för det första att
den inte hade de nödvändiga juridiska befogenheterna för att ålägga EBU att bevilja M6 direkt tillgång
till rättigheter att sända idrottsevenemang. Klagomålet avvisades med motiveringen att villkoren för
medlemskap inte omfattades av artikel 81.1 i EG-fördraget och att EBU, även om villkoren var
konkurrensbegränsande, inte hade tillämpat dem utan hade prövat M6 ansökan om medlemskap enligt
nya villkor efter det att förstansinstansrätten fällt sitt utslag. De nya villkoren var objektiva, mätbara och
kunde tillämpas på ett icke diskriminerande sätt. De uppfyllde därmed förstainstansrättens krav.

CanalSatellite mot TPS (ärende nr IV/C-2/36.605)

Den 7 april 1999 avvisade kommissionen CanalSatellites klagomål mot TPS och dess grundare (TF1,
France Télévision, M6, France Télécom, Suez-Lyonnaise des Eaux). CanalSatellite ifrågasatte det avtal
om ensamrätt som band de allmänna kanalerna till TPS digitala plattform.

Den klagande parten utgick från en definition av en relevant marknad som omfattade både betal-TV-
tjänster och okodad TV, och ansåg att ensamrätten gav TPS en orimlig fördel. CanalSatellite ansåg för
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sin del att även om en särskild marknad för betal-TV kan definieras, måste man göra en distinktion enligt
typen av abonnemang som erbjöds och att marknaden för saluföring av digitala betal-TV-programpaket
därför måste betraktas som en separat marknad i förhållande till marknaden för saluföring av en enda
betal-TV-kanal, t.ex. Canal+. Under dessa omständigheter kunde ingen dominerande ställning längre
anses föreligga på den marknad där TPS var verksam.

Kommissionen godtog inte denna marknadsdefinition. Den ansåg att betal-TV utgjorde en separat
marknad i förhållande till marknaden för okodad TV. Däremot ansåg kommissionen att marknaden för
betal-TV inte skulle delas upp ytterligare enligt den teknik som används – analog eller digital – och inte
heller enligt sändningsmetod – kabel, satellit eller markbundna sändningar. Kommissionen bekräftade
därmed den bedömning den gjorde i ärendet Bertelsmann/Kirch/Premiere (73).

Med beaktande av den domnierande ställning Canal+ gruppen har på marknaden för betal-TV, ansåg
kommissionen att TPS hade en avgjord nackdel när det gällde tillgång till program och att TPS för att
kunna lansera sina tjänster behövde något som särskilde den från Canal+ och CanalSatellite. Klagomålet
måste därför avvisas.

Info-Lab/Ricoh (ärende nr IV/E-2/36.431)

Kommissionen avvisade den 7 januari 1999 genom ett beslut ett klagomål från Info-Lab, en tillverkare
av toner för kopieringsapparater, mot Ricoh, en tillverkare av kopieringsapparater. Info-Lab påstod att
Ricoh missbrukade sin dominerande ställning på marknaden för färgkassetter som var kompatibla med
vissa Ricoh-kopieringsapparater och skyddade Ricohs immateriella äganderätt genom att vägra förse
Info-Lab med tomma kassetter, som skulle kunna ge Info-Lab möjlighet att konkurrera med Ricoh vid
försäljning av fyllda tonerkassetter.

Info-Lab gjorde gällande att det inte är möjligt att konstruera en tonerkassett som är kompatibel med
Ricohs kopieringsapparater samtidigt som den inte inkräktar på Ricohs immateriella äganderätt. Info-
Lab skulle därför vilja köpa tomma tonerkassett av Ricoh, fylla dem med toner som den redan tillverkar
och därefter sälja de fyllda tonerkassetterna i konkurrens med Ricoh. Ricoh, som hittills inte licensierat
sina konstruktionsrättigheter eller sålt tomma kassetter till något företag, vägrade dock att göra detta.

Enligt Info-Lab är den relevanta produktmarknaden marknaden för tomma tonerkassetter som är
kompatibla med Ricoh-kopieringsapparater som är avsedda att fyllas med färgpulver och säljas till
slutanvändare. En sådan marknad existerar dock inte. Ingen tillverkare eller återförsäljare säljer tomma
tonerkassetter som är kompatibla med Ricohs kopieringsapparater. Bortsett från Ricoh kan inget företag
tillverka sådana tonerkassetter, eftersom de skyddas av immateriella rättigheter som innehas av Ricoh,
som hittills inte licensierat sina konstruktionsrättigheter. Ricoh säljer inte heller tomma tonerkassetter till
andra företag eller till slutanvändare. På detaljistnivå finns det inte heller någon efterfrågan på tomma
kassetter. Kassetter och färgpulver säljs tillsammans som en enda produkt. Andra tillverkare av
kopieringsapparater och självständiga tillverkare av tonerkassetter, t.ex. Info-Lab självt, säljer fyllda
kassetter till slutanvändare. Detta tillgodoser en erkänd efterfrågan hos konsumenterna, minskar
kostnaderna, och betyder att komponenterna måste användas tillsammans. Färgpulver och kassetter
måste därför betraktas som en enda produkt.

Eftersom det inte finns någon marknad för tomma tonerkassetter som är kompatibla med Ricohs
kopieringsapparater, gäller frågan huruvida Ricoh, som varken licensierat sina konstruktionsrättigheter
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eller sålt tomma kassetter, skulle kunna tvingas att börja sälja dem för att ge Info-Lab möjlighet att
komma in på marknaden. Det finns efterfrågan hos konsumenterna för tomma tonerkassetter, eftersom
komponenterna kassett och färgpulver används tillsammans av slutanvändarna. Det enda syftet med att
sälja tomma kassetter vore därför att göra det möjligt för Info-Lab att konkurrera med Ricoh på
marknaden för fyllda tonerkassetter. Kommissionen ansåg att ett företag inte kan åläggas att inleda ett
sådant påtvingat samarbete med potentiella marknadsaktörer eller att ett sådant påtvingat samarbete
kunde tänkas endast under exceptionella omständigheter i linje med gemenskapsdomstolarnas rättspraxis
beträffande teorin om «väsentlig verksamhet» (74).

Tillämpningen av artikel 82 i ett ärende som detta vore tänkbar endast om Ricoh hade en dominerande
ställning på marknaden för konsumtionsvaror, som skulle ge Ricoh möjlighet att utöva sin verksamhet
oberoende av eventuella konkurrenter och särskilt att fritt kunna bestämma priser. Ricoh är det enda
företaget som säljer fyllda tonerkassetter som är kompatibla med Ricohs kopieringsapparater. Enligt
kommissionens undersökning har Ricoh dock inte en dominerande ställning på marknaden för
kopieringsapparater. Det väcker frågan huruvida ett företag kan anses ha en dominerande ställning på
makrnaden för konsumtionsvaror om det inte finns någon dominans i det föregående marknadsledet, dvs.
marknaden för kopieringsapparater. En viktig aspekt på denna fråga är om det finns en nära koppling
mellan dessa två marknader.

Kommissionen tillämpade samma kriterier som i ärendet Pelikan/Kyocera (75) och fann att marknaden
för kopieringsapparater och marknaden för konsumtionsvaror stod i ett inbördes förhållande till varandra
på ett sådant sätt att konkurrensen på marknaden för kopieringsapparater också hämmade konkurrensen
effektivt på marknaden för konsumtionsvaror. Enligt kommissionens synsätt i ärendet Pelikan/Kyocera
skulle Ricoh därför inte kunna anses ha en dominerande ställning.

4. Förlikning

PO/Lif (ärende nr IV/F3/37.411)

I början av 1998 ingick det danska hälso- och sjukvårdsministeriet och Lif, den danska organisationen
för läkemedelstillverkare, ett avtal för att kontrollera de offentliga utgifterna för prissubventioner för
läkemedel. Avtalet fryste priserna för receptbelagda läkemedel och satte ett tak för de totala offentliga
utgifterna för prissubventioner.

Genom avtalet infördes också ett kvotsystem, som innebar att varje leverantör tilldelades en kvot av det
totala utgiftstaket enligt den ifrågavarande leverantörens andel av de offentliga prissubventionerna under
det föregående året. Kvoten tillämpades på månadsbasis. Om det totala utgiftstaket överskreds, ålades
de Lif-medlemmar som överskred sina kvoter att eliminera överskottet genom att sänka priserna på sina
läkemedel under den följande tremånadersperioden.

Kommissionen fann att kvotsystemet utgjorde en överträdelse av artikel 81 i EG-fördraget, eftersom det
minskade incitamentet för tillverkarna att öka sin försäljning och eftersom det fanns mindre
konkurrensbegränsande sätt att minska de offentliga utgifterna. Kommissionen har tidigare gjort
bedömningen att vissa avtal i syfte att begränsa utgifterna inom den offentliga hälso- och
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sjukvårdssektorn är förenliga med artikel 81 i EG-fördraget. Dessa avtal innehöll en klausul om att frysa
priserna eller ett åtagande från läkemedelstillverkarna om att sänka priserna med en viss procent.

Efter kommissionens undersökning godtog avtalsparterna en allmän tolkning, enligt vilken kvotsystemet
inte skulle tvinga Lif-medlemmarna att sänka priserna under ett beräknat europeiskt genomsnittspris för
varje enskild produkt. Parterna kom dessutom överens om att inte förlänga giltighetstiden för
kvotsystemet när avtalet löper ut den 1 mars 2000 (76).

5. Undersökning av enskilda sektorer

Telekommunikationer

Den 27 juli beslutade kommissionen att inleda en allmän undersökning enligt artikel 12 i förordning nr
17/62 (77) av tre områden inom telekommunikationsbranschen där den hade konstaterat prisstelhet, vilket
tydde på att konkurrensen på den gemensamma marknaden var begränsad eller snedvriden (78). Det
gällde områdena förhyrda förbindelser, mobila roamingtjänster och accessnätstjänster.

Undersökningarna omfattar att begära upplysningar från operatörer av fasta nät, operatörer av
mobiletelefoninät, ett antal nyligen godkända operatörer av fasta telenät samt stora företagskunder och
myndigheter i medlemsstaterna.

Av praktiska skäl kommissionen granskar dessa tre områden i tre steg, och därvid börja med
undersökningen av de förhyrda linjerna.Kommissionen inledde den 22 oktober 1999, på grundval av det
beslut den antog i juli, en undersökning av villkoren för tillhandahållande och prissättning av förhyrda
linjer. Frågeformulär sändes till de nationella konkurrensmyndigheterna, normgivande myndigheter på
telekommunikationsområdet, tidigare monopoloperatörer, nya operatörer som tillhandahåller använder
sig av förhyrda förbindelser samt stora företagskunder. Mottagarna fick sex veckor på sig att svara.

Kommissionen är medveten om att taxorna för förhyrda förbindelser är höga trots att det skapats en konkurr-
rerande infrastruktur av nya operatörer på marknaden. Syftet med kommissionens undersökning är att fast-
ställa huruvida nuvarande affärsmetoder och priser står i strid med EU:s konkurrensregler, särskilt förbuden
mot konkurrensbegränsande samverkan och missbruk av dominerande ställning (artiklarna 81, 82, och/eller
86 i EG-fördraget). Detta är endast den tredje branschutredningen som kommissionen vidtagit någonsin.

6. Underlåtenhet att följa procedurregler

Anheuser-Busch – Scottish & Newcastle (ärende nr IV/F3/34.237)

Den 14 december 1999 antog kommissionen ett formellt beslut där den konstaterar att bryggeriföretagen An-
heuser-Busch och Scottish & Newcastle bröt mot de procedurregler för konkurrensärenden som fastställts i
förordning nr 17/62 genom att av vårdslöshet förse kommissionen med felaktig information som svar på en
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Titel Datum Offentliggjort

Rapport till Europaparlamentet och rådet om hur kommis- 12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/
sionens förordning nr 3932/92 fungerat vad gäller tillämp- comm/competition/entente/
ningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa typer av avtal, other.htm#dgiv_pdf_ins_rep1999
beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssek-
torn

Vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning 12.5.1999 EGT C 132, 12.5.1999, s. 1
av artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget

Kommissionens förordning (EG) nr 1083/1999 av den 26 26.5.1999 EGT L 131, 27.5.1999, s. 27
maj 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1617/93 om
tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa katego-
rier av avtal och samordnade förfaranden med avseende 
på gemensam planering och samordning av tidtabeller, 
gemensam drift, samråd om passagerar- och frakttaxor i 
regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och an-
komsttider på flygplatser

Tillkännagivande i enlighet med artikel 4 i rådets förord- 31.12.1999 EGT C 379, 31.12.1999, s. 13.
ning (EEG) nr 479/92 av den 25 februari 1992 om tillämp-
ning av artikel 81.3 i EG-fördraget på vissa grupper av
avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjere-
derier (konsortier)

Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 22.12.1999 EGT L 336, 29.12.1999
december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördra-
get på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaran-
den (Text av betydelse för EES)

formell begäran om upplysningar (79). Kommissionen har därför ålagt både Anheuser-Busch och Scottish &
Newcastle att betala 3 000 euro i böter. Anheuser-Busch (USA) är världens största bryggeriorganisation och
innehavare av varumärket Budweiser. Scottish & Newcastle är det största brittiska bryggeriföretaget.

Företagen är parter i avtal om att brygga, distribuera och saluföra Budweiseröl i Förenade kungariket.
Scottish & Newcastle blev part i avtalet efter det att det hade köpt ett annat brittiskt bryggeriföretags
bryggeriverksamhet och var därför inte ursprungligen en part i de anmälningar av avtalen som gjordes
till kommissionen.

I samband med undersökningen skickade kommissionen en formell begäran om upplysningar till de anmä-
lande parterna för att se om avtalen hade ändrats efter det att Scottish & Newcastle blev parter i avtalet.

I sitt gemensamma svar på kommissionens begäran om upplysningar utelämnade parterna de riktlinjer
för saluföring av Budweiser som godtogs av Scottish & Newcastle. Parternas försummelser hindrade på
ett allvarligt sätt en ordentlig undersökning av ärendet. Kommissionesn ansåg därför att det var lämpligt
att ålägga båda parterna böter för deras försumliga sätt att lämna felaktig information.

B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden som an-
tagits eller föreslagits av kommissionen
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(80) Ej offentliggjorda i EGT.

Offentliggjorda beslut Datum för beslut Offentliggjort

P&O Stena Line 26.1.1999 EGT L 163, 29.6.1999, s. 61

Portugisiska flygplatser 10.2.1999 EGT L 69, 16.3.1999, s. 31

Finska flygplatser 10.2.1999 EGT L 69, 16.3.1999, s. 24

TPS (Télévision Par Satellite) 3.3.1999 EGT L 90, 2.4.1999, s. 6

Whitbread 24.2.1999 EGT L 88, 31.3.1999, s. 26

IMA 7.4.1999 EGT L 106, 23.4.1999, s. 14

P&I Clubs 12.4.1999 EGT L 125, 19.5.1999, s. 12

EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 EGT L 193, 26.7.1999, s. 23

Cégétel +4 20.5.1999 EGT L 218, 18.8.1999, s. 14

Virgin/British Airways 14.7.1999 EGT L 30, 4.2.2000

Bass 16.6.1999 EGT L 186, 19.7.1999, s. 1

Scottish & Newcastle 16.6.1999 EGT L 186, 19.7.1999, s. 28

Fotbolls-VM 1998 20.7.1999 EGT L 5, 8.1.2000, s. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 EGT L 271, 21.10.1999, s. 28

Pratt & Whitney and General Electric 14.9.1999 EGT L 58, 3.3.2000, s. 16

Reims 15.9.1999 EGT L 275, 26.10.1999, s. 17

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 EGT L 312, 6.12.1999, s. 1

FEG + TU 26.10.1999 EGT L 39, 4.2.2000, s. 1

Sömlösa stålrör 8.12.1999 Ännu ej offentliggjord

Kommissionens beslut av den 14 december 1999 14.12.1999 EGT L 49, 22.2.2000, s. 37
om ett förfarande enligt artikel 15.1 b i rådets för-
ordning nr 17 (Ärende nr IV/34.237/F3 – Anheu-
ser-Busch Incorporated – Scottish and Newcastle)

C — Formella beslut enligt artiklarna 81, 82 and 86 i EG-fördraget

1. Offentliggjorda beslut

Ärende nr IV/ Namn Datum för beslut

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999

36.561 VIKH/Mazda 21.1.1999

36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999

34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999

36.522 VPRT/ARD+ZDF+Germany 8.3.1999

36.395 SEP/Renault 8.3.1999

2. Andra formella beslut (80)

2.1 Avvisning av klagomål genom beslut
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36.717 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.719 Falla/Whitbread 11.3.1999

36.745 Maitland Walker/Whitbread 11.3.1999

36.746 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.577 RAU/Westfa + Toyota 17.3.1999

36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+ France3 7.4.1999

36.930 Isibars+Viraj/europeiska tillverkare av stänger av kallbearbetat
rostfritt stål 21.4.1999

36.826 M6/UER 29.6.1999

37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999

36.953 Anderson/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.954 A.A.P/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.956 Egan/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.971 O’Leary/bass 5.7.1999

36.987 Andreucci/Bass 5.7.1999

36.991 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.007 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.011 Wilson/Bass 5.7.1999

37.019 Duguid/Bass 5.7.1999

37.054 Meek & Meek/Bass 5.7.1999

36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams/Bass 5.7.1999

36.356 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.834 FENIN/SNS + Spain 26.8.1999

36.359 Hamilton/Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999

36.654 Röwe/VAG 22.11.1999

36.655 Röwe/BMW 22.11.1999

36.656 Röwe/General Motors & Opel 22.11.1999

36.657 Röwe/Mercedes-Benz 22.11.1999

36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

Ärende nr IV/ Namn Datum för beslut

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2 Vägran att bevilja interimistiska åtgärder

Ärende nr IV/ Namn Datum för beslut

37.522 Branschutredning inom telesektorn 27.7.1999

2.3 Branschutredningar enligt artikel 12 i förordning nr 17
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(81) 1 = Icke-ingripandebesked enligt artikel 81.1 eller artikel 82.
2 = Individuellt undantag enligt artikel 81.3.
3 = Överensstämmelse med meddelande/gruppundantag.

Ärenden Namn Datum för Typ av administrativ 
nr IV/ avslutande skrivelse (81)

00.427 Handeldsreglement 9.9.1999 1

35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1

36.849 MPEG+9 12.1.1999 2

37.316 Vectair Systems + Technical Concepts 12.1.1999 1

33.433 SERAC+STORK 13.1.1999 2

37.222 Hoogovens + Sidmar 13.1.1999 1

35.413 Skafor 15.1.1999 1

37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1

37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+ 19.1.1999 1
Antur Dwyryd-Llyn Cyfyngedig+Ffestiniog 
Expanded Slate C

37.327 Pub Estate 21.1.1999 1

36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1

36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1

37.172 PASS 1.2.1999 2

37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1

37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1

36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1

33.131 Eurogroup SA(GB-INNO-BM+Rewe+Vendex) 5.2.1999 1

33.360 Ahold+Argyll+Casino M. FL. 5.2.1999 1

33.389 GB INNO+ REWE+ Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1

33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1

37.293 Kuoni + Larsen + 2 9.2.1999 3

37.303 NSAB and SES 10.2.1999 1

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

36.861 Inlingua 4.3.1999 3

37.358 Föreningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1

35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2

36.271 Emera 11.3.1999 1

37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.019 SES 17.3.1999 1

37.160 Revipap 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (f.d. M1315) 26.3.1999 1

34.747 IAE + 12 30.3.1999 1

37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1

37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

36.630 Bayer + Rohm and Haas Company 7.4.1999 1

D — Ärenden som avslutats med en administrativ skrivelse under 1999



178 TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 1999

37.317 OCIMF (P&T Programme) 8.4.1999 1

36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2

34.585 UCI Multiplex + 3 19.4.1999 2

35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1

36.028 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1

37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1

32.871 Nederlandse Luchtvaartpool 21.4.1999 1

37.347 DEO 30.4.1999 1

37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1

37.036 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1

37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1

35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1

37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1

37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1

36.945 Microsoft 27.5.1999 1

37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2

37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1

37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 ABI Contrats types 7.6.1999 1

37.306 AMP 7.6.1999 2

37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2

37.365 Sears Clothing + Selfridges Retail 9.6.1999 1

37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (bakgrundsmusik) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (musikvideogram) 10.6.1999 1

37.494 Archbischop’s Council + Church House Publishing 10.6.1999 1

36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2

37.053 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2

37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/ELSAM+2 29.6.1999 1

37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2

36.546 Fiat+ABN AMRO 1.7.1999 1

36.858 ACMA 5.7.1999 1

36.438 Audiovisual Sport 6.7.1999 1

37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3

37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1

37.474 NIE/Scottish Power 7.7.1999 1

37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1

35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1

37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2

36.497 Rhône-Poulenc Rorer + Novo Nordisk 14.7.1999 2

36.267 Nestlé + CarnaudMetalbox 16.7.1999 1
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35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1

36.517 MTG, NSAB and Viacom 20.7.1999 2

37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1

36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1

37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1

37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1

37.476 UBON 29.7.1999 1

36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex IV/M897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Danish Bankers Association + 2 12.8.1999 1

37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1

37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1

36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2

37.482 BASF+Svalöf+1 18.8.1999 1

36.759 NSAA 23.8.1999 1

36.122 NLA+6 24.8.1999 1

33.139 London Platinum & Palladium Market 25.8.1999 1

37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet + 31.8.1999 1
Viag Interkom

37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2

37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 Skafor: skydd mot inbrott 15.9.1999 1

37.137 Shell + BP Oil 15.9.1999 1

37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1

36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2

37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1

35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2

36.092 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital 21.9.1999 1
Radio Europ

37.615 MCE + Music Choice Europe + Time Warner MCE + 21.9.1999 1
Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventu

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2

37.478 CAT + Medical Research + 1 27.9.1999 1

37.412 Dana 28.9.1999 1

36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1

33.601 Suzuki 30.9.1999 2

36.980 Lucas + ATT + 7 30.9.1999 1

37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2

37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1

37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1

37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1
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37.443 Compo+KD 6.10.1999 2

32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1

32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1

32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1

33.107 Chambre syndicale 7.10.1999 1

34.548 LAV + 2 8.10.1999 1

34.568 AEA 8.10.1999 1

33.114 Jordbruksmaskiner Luxemburg 11.10.1999 1

34.762 LAV + 2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower+parterna i ärende nr IV/32.955 11.10.1999 1

35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1

35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1

35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1

35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1

36.528 Unacoma 11.10.1999 1

37.516 Claas 11.10.1999 1

37.564 National Discography+3 11.10.1999 1

33.039 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom + Coras Iompair Eireann + Irish Rail 12.10.1999 1

34.239 Bankgiro centrale + 9 (SOGA) 13.10.1999 1

34.393 Bankgiro centrale + 5 13.10.1999 1

37.406 NSAB – Teracom – Swedish Space Corporation – 13.10.1999 1
Tele Danmark

37.207 Searle + Pfizer 18.10.1999 1

37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1

36.448 GSIT 21.10.1999 1

37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1

37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1

36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2

37.016 Neopost 15.11.1999 1

34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1

36.059 Isabel+10 16.11.1999 1

36.268 Accountancy Firms’ Memorandum 16.11.1999 1

37.502 Ragolds Süsswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1

34.998 TMC 18.11.1999 2

36.907 Transco+BG 18.11.1999 1

37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1

36476A Racecourse Owners + Channel Four 19.11.1999 1

37.364 Nestlé Italiana + Kungsörnen 23.11.1999 1

36.640 Yuasa Batteries + 4 24.11.1999 2

35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1

36.197 Wibdeco + Fyffes 26.11.1999 1

37.179 BBCW + Flextech 26.11.1999 1

37.034 GSM MoU Association 30.11.1999 2

37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2
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37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1

37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo Motor Cy+Kia 3.12.1999 1
Motors Corporation

37.634 JAMA 3.12.1999 1

37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1

33.817 Eurelectric 8.12.1999 1

37.559 ANT 8.12.1999 1

36.646 NEL + BNFL 13.12.1999 1

37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1

37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1

37.448 Elsam+Öresundskraft 13.12.1999 1

37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1

37.669 MECMA 2+27 20.12.1999 1

36237A TPS + 7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2

Ärende nr IV/ Namn Offentliggjort

36.160 Internationale Dentalschau EGT C 6, 9.1.1999, s.2

37.289 Channel Tunnel Rail Links (CTRL) avtal om tillträde
till spår EGT C 6, 9.1.1999, s. 7

37.123 Metro Holdings Ltd. EGT C 19, 23.1.1999, s. 18

36.448 Groupement pour un système Interbancaire de
Télécompensation (GSIT) EGT C 64, 6.3.1999, s. 5

37.130 Farland Network EGT C 77, 20.3.1999, s. 2

35.449 Allied Domecq EGT C82, 25.3.1999, s.5

37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) EGT C 181, 26.6.1999, s. 19

30.566 A UIP Cinema EGT C 205, 20.7.1999, s. 6

37.459 Global One II EGT C 220, 31.7.1999, s. 23

32.150 EBU (Eurovision) EGT C 248, 1.9.1999, s. 4

36.732 Solvay + Sisecam EGT C 272, 25.9.1999, s. 14

37.632 UEFA:s regler om UEFA:s klubbtävlingars integritet:
klubbarnas oberoende EGT C 363, 17.12.1999, s. 2

E — Tillkännagivanden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

1. Offentliggörande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17

Ärende nr IV/ Namn Offentliggjort

37.272 Coredeal EGT C 56, 26.2.1999, s. 6

37.396 TACA (reviderad version) EGT C 125, 6.5.1999, s. 6

37.506 DVD EGT C 242, 27.8.1999, s. 4

2. Tillkännagivanden med uppmaning till berörda tredje parter att lämna synpunkter
på föreslagna transaktioner
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Ärende nr IV/ Namn Offentliggjort

37.214 DFB EGT C 6, 9.1.1999, s. 10

37.145 MTU/Volvo Aero EGT C 23, 28.1.1999, s.7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie EGT C 29, 4.2.1999, s. 21

36.932 Eisai/Pfizer EGT C 36, 10.2.1999, s.13

37.179 BBCW+Flextech EGT C 38, 12.2.1999, s. 3

37.400 PrEGTect Gandalf EGT C 70 13.3.1999, s. 5

37.398 UEFA EGT C 99, 10.4.1999, s. 23

37.450 Ecotop + 4 EGT C 102, 13.4.1999, s.6

37.428 Ladbroke+PMU+2 EGT C 112, 23.4.1999, s. 34

37.462 GTO +8 EGT C 119, 30.4.1999, s. 14

37.500 Viag/T. Mobile EGT C 144, 22.5.1999, s. 9

37.406 NSAB – Teracom – Swedish Space Corporation – 
TeleDanmark EGT C 168, 16.6.1999, s. 9

37.536 Mobility Leaders EGT C 193, 9.7.1999, s. 5

37.590 Pfizer + HMR + Inhale EGT C 237, 20.8.1999, s.2

37.532 Alstom + Fiat EGT C259, 11.9.1999, s.11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd EGT C269, 23.9.1999, s.6

37.648 Scottish Telecom EGT C 287, 8.10.1999

37.562 Eutelsat EGT C 292, 13.10.1999, s. 5

37.644 Recitel + Woodbridge EGT C 298, 16.10.1999, s. 11

37.650 Solvay – Elf Atochem EGT C 308, 27.10.1999, s. 6

37.669 Mecma EGT C 311, 29.10.1999, s. 4

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II EGT C 330, 18.11.1999, s. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) och LG
Electronics Inc. (LGE) EGT C331, 19.11.1999, s. 3

3. “Carlsberg” – tillkännagivanden om strukturella kooperativa samriskföretag

Referens Datum Ämne

IP/99/56 28.1.1999 Kommissionen godkänner P&O Stena Line-samriskföretaget

IP/99/60 1.2.1999 Bilpriser i EU den 1 November 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 Kommissionen fattar två beslut om landningsavgifter på portugisiska och
finska flygplatser

IP/99/104 11.2.1999 Kommissionen ger klartecken för Whitbreads standardhyresavtal för pubar

IP/99/133 24.2.1999 Kommissionen inleder en diskussion om tillämpningen av konkurrensreglerna 
på idrotten

IP/99/152 3.3.1999 Kommissionen vidtar ytterligare åtgärder mot Grekland på området för 
teletjänster

IP/99/161 8.3.1999 Kommissionen ger klartecken för bildandet av den digitala satellit-TV-
plattformen TPS (Frankrike)

IP/99/193 23.3.1999 Kommissionen: POLFIN kan segla vidare

F — Pressmeddelanden
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IP/99/211 31.3.1999 Kommissionen godkänner det brittiska samriskföretaget mellan Energis, DT
och FT (Metro Holdings +5) i telekombranschen

IP/99/228 14.4.1999 Kommissionen godkänner en uppförandekodex för IMA (EPI)

IP/99/230 16.4.1999 Kommissionens beslut om att godkänna avtalen för P&I-klubbarnas 
internationell grupp

IP/99/279 29.4.1999 Avräkningstaxor

IP/99/291 3.5.1999 Gasdistribution i Frankrike

IP/99/298 4.5.1999 Kommissionen avslutar med framgång sin undersökning av priserna för fasta 
och mobila telefonitjänster efter det att priserna sänkts betydligt i hela EU

IP/99/304 5.5.1999 Kommissionen undersöker biljettförsäljningsarrangemangen inför nästa års 
EM i fotboll

IP/99/308 6.5.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag för tillhandahållande av 
en avgiftsbelagd spelkanal på Internet (Tyskland)

IP/99/313 10.5.1999 EATA: Kommissionen fattar ett annat viktigt beslut som gäller 
linjerederibranschen

IP/99/317 10.5.1999 Kommissionen ger klartecken för Microsofts avtal med europeiska 
Internetleverantörer

IP/99/357 26.5.1999 Kommissionen godkänner omstruktureringen av Cégétel till en fullt utvecklad 
teleoperatör i Frankrike

IP/99/360 27.5.1999 Kommissionen överlämnar sin rapport om tillämpningen av konkurrensregler-
na inom försäkringssektorn till Europaparlamentet och rådet

IP/99/362 31.5.1999 Förlängning av gruppundantag inom lufttransportsektorn

IP/99/413 23.6.1999 Kommissionen antar ett direktiv om kabel-TV

IP/99/420 23.6.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Yoplait och Valio för 
mejeriprodukter i Finland och Sverige

IP/99/434 30.6.1999 Kommissionen inleder ett formellt förfarande avseende Formula-1 och andra 
internationella motortävlingar

IP/99/448 2.7.1999 ESAT Telecom Irish Rail-avtal

IP/99/457 5.7.1999 Kommissionen ger klartecken för Bass och Scottish & Newcastles 
standardhyresavtal för pubar

IP/99/494 13.7.1999 Universaltjänst för telekommunikationer i Frankrike

IP/99/504 14.7.1999 Ärendet Virgin/BA: kommissionen fastställer sin policy i fråga om kommissio-
ner som flygbolagen betalar till resebyråer

IP/99/541 20.7.1999 Kommissionen vidtar åtgärder mot de lokala organisatörerna av 
slutspelsmatcherna i fotbolls-VM 1998 i Frankrike

IP/99/554 22.7.1999 Bilpriserna i EU den 1 maj 1999

IP/99/558 23.7.1999 Telecom Development

IP/99/596 29.7.1999 NSI

IP/99/609 3.8.1999 Global One II

IP/99/620 5.8.1999 Kommissionen godkänner inlandsaspekterna av det reviderade TACA men 
fortsätter sin undersökning av sjöaspekterna

IP/99/633 17.8.1999 Kommissionen ingriper mot ett kvotsystem för kontroll av offentliga 
läkemedelsutgifter

IP/99/668 9.9.1999 Kommissionen avslutar det ärende som gäller det nederländska systemet för 
att fastställa bokpriser

IP/99/672 10.9.1999 Kommissionen har inga invändningar mot villkoren för deltagande i 
utställningen Internationale Dentalschau i Köln, Tyskland

IP/99/681 14.9.1999 Kommissionen godkänner UIP för en ytterligare femårsperiod

IP/99/683 15.9.1999 Kommissionen anser att de nederländska bankernas acceptgirosystem inte 
omfattas av EU:s konkurrensregler
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IP/99/684 15.9.1999 Kommission godkänner ett samriskföretag mellan Pratt & Whitney och 
General Electric Aircraft Engines

IP/99/685 16.9.1999 Kommissionen godkänner, på vissa villkor, ett avtal mellan postoperatörer 
om internationell postbefordran (Reims II)

IP/99/686 16.9.1999 Kommissionen beviljar ett undantag för en sjuårsperiod för bildande av 
British Interactive Broadcasting (numera Open)

IP/99/687 16.9.1999 Kommissionen ställer Belgien inför rätta på grund av telelagstiftningen

IP/99/690 20.9.1999 Kommissionen godkänner efter vidtagna ändringar det nya systemet för 
informationsutbyte mellan tillverkare av traktorer och jordbruksmaskiner

IP/99/691 20.9.1999 Kommissionen undersöker bildistributionen inom EU

IP/99/781 21.10.1999 Kommissionen godkänner Ecomets gemensamma försäljning av meteorolo-
giska produkter

IP/99/782 21.10.1999 Kommissionen inleder ett formellt förfarande med anledning av FIFA:s 
regler rörande agenter för fotbollsspelare

IP/99/786 22.10.1999 Kommissionen inleder den första etappen av en branschutredning på 
telekommunikationsområdet: taxor för förhyrda förbindelser

IP/99/805 26.10.1999 Kommissionen bötfäller FEG, den nederländska sammanslutningen för 
grossister i elektriskt installationsmaterial

IP/99/922 1.12.1999 Japanska och koreanska biltillverkares åtaganden om att minska koldioxidut-
släpp är förenliga med EG:s konkurrensregler

IP/99/957 8.12.1999 Kommissionen utdömer böter till tillverkare av sömlösa stålrör för att de 
delat upp marknader

IP/99/965 9.12.1999 Kommissionen drar upp tydliga gränser för tillämpningen av EG-fördragets 
konkurrensregler på idrott

IP/99/985 14.12.1999 Kommissionen bötfäller Deutsche Post, KLM, Anheuser-Busch och Scottish 
& Newcastle för att de gett felaktig eller vilseledande information i samband 
med konkurrensförfaranden.

Mål Parter Datum Offentliggjort

T-185/96, Riviera Auto Service Etablissements Dalmasso SA, 21.1.1999 REG II-0093
T-189/96 och Garage des quatre vallées SA, Pierre Joseph Tosi,
T-190/96 Palma SA (CIA- Groupe Palma), Christophe et

Gerard Palma mot kommissionen

T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 12

T-136/94 Eurof’er mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 12

T-137/94 ARBED SAmot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 13

T-138/94 Cockerill-Sambre SAmot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 13

T-141/94 Thyssen Stahl AG mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 14

T-145/94 Unimetal mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s.14

T -147/94 Krupp Hoesch Stahl AG mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 15

T-148/94 Preussag Stahl AG mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 15

T-151/94 British Steel plc mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 16

T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL mot kommissionen 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 16

G — Domar och beslut från gemenskapsdomstolarna

1. Förstainstansrätten
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T-157/94 Empresa Nacional iderurgica SA(Ensidesa) mot 11.3.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s. 17
kommissionen 

T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, 20.4.1999 EGT C 160, 5.6.1999, s.17
T-306/94, BASF AG, Shell International Chemical Company 
T-307/94, Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wecker-
T-313/94 till Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artesienne de 
T-316/94, vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical 
T-318/94, Industries plc, Huls AG och Enichem mot 
T-318/94, kommissionen
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94, och
T-335/94

T-175/95 BASF Lacke + Farben AG mot kommissionen 19.5.1999 EGT C 246, 28.8.1999, s. 23

T-176/95 Accinauto SAmot kommissionen 19.5.1999 EGT C 246, 28.8.1999, s. 23

T-17/96 Télévision française 1 SA(TF1) 3.6.1999 EGT C 265, 18.9.1999, s. 6

T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschapij NV mot kommissionen 8.7.1999 EGT C 281, 2.10.1999, s. 13

T-127/98 UPS Europe SAmot kommissionen 9.9.1999 EGT C 314, 30.10.1999, s. 8

T-228/97 Irish Sugar plc mot kommissionen 7.10.1999 EGT C 366, 18.12.1999, s. 26

T-9/96 och Européenne automobile SARL mot kommissionen 13.12.1999
T-211/96

T-190/95 och Société de distribution de mécaniques et 13.12.1999
T-45/96 d’automobiles (Sodima) mot kommissionen

T-189/95, Service pour le groupement d’acquisition (SGA) 13.12.1999
T-39/96 och mot kommissionen
T-123/96

T-198/98 Micro Leader Business mot kommissionen 16.12.1999

Mål Parter Datum Offentliggjort

C-215/96 och Carlo Bognasco m.fl. mot Banca Popolare di Novara 21.1.1999 REG I-0315
C-216/96 soc. Coop. Arl. (BNP) (C-215/96) och Cassa di

Risparmio di Genova e Imperia SpA(Carige)
(C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), anciennement 4.3.1999 REG I-1341
Syndicat français de l’express international (SFEI),
DHL International och Service CRIE mot kommis-
sionen och May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG mot kommissionen 27.4.1999 REG 1999 s. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd mot Benetton 1.6.1999 EGT C 204, 17.7.1999, s. 17l
International NV

C-49/92 P Kommissionen mot Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 EGT C 333, 20.11.1999, s .3

C-51/92 P Hercules Chemical NV mot kommissionen 8.7.1999 EGT C 333, 20.11.1999, s. 4

C-199/92 P Hüls AG mot kommissionen 8.7.1999 EGT C 33, 20.11.1999, s. 4

C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot 8.7.1999 EGT C 333, 20.11.1999, s. 5
kommissionen

C-227/92 P Hoechst AG mot kommissionen 8.7.1999 EGT C 333, 20.11.1999, s. 5

C-234/92 P Shell International Chemical Company Ltd 8.7.1999 EGT C 333, 20.11.1999, s. 6

C-235/92 Montecatini SpAmot kommissionen 8.7.1999 EGT C 352, 4.12.1999, s. 1

2. EG-domstolen
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C-245/92 Chemie Linz GmbH mot kommissionen 8.7.1999 EGT C 333, 20. 11.1999, s.6

C-5/93 DSM NV mot kommissionen 8.7.1999 EGT C 333, 20.11.1999, s. 7

C-310/97P AssiDomän Kraft Products AB m.fl. mot 14.9.1999 EGT C 366, 18.12.1999, s. 2
kommissionen

C-22/98 Begäran om förhandsavgörande: brottmål mot Jean 16.9.1999 EGT C 6, 8.1.2000, s. 1
Claude Becu m.fl.

C-115/97 till Begäran om förhandsavgörande: Brentjens’ 21.9.1999 EGT C 6, 8.1.2000, s. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV mot Stichting Bedrijfs-

pensioenfonds voor de Handel in Bowmaterialen

C-67/96 Begäran om förhandsavgörande: Albany Interna- 21.9.1999 EGT C 6, 8.1.2000, s. 1
tional BV mot Stichting Bedrijfspensioendonds
Textielindustrie



II — KONCENTRATIONSKONTROLL: RÅDETS FÖRORDNING (EEG) NR
4064/89 OCH ARTIKEL 66 i EKSG-FÖRDRAGET

A — Sammanfattning av beslut enligt artikel 6.1 b i rådets förordning
(EEG) nr 4064/89

1. Planerade koncentrationer där de berörda företagen har lämnat åtaganden

Usinor/Cockerill

Både det franska företaget Usinor och det belgiska företaget Cockerill Sambre är i huvudsak verksamma
inom produktion, bearbetning och distribution av stål på både EKSG-marknader och EES-marknader,
vilka bedömdes enligt artikel 66 i EKSG-fördraget respektive enligt koncentrationsförordningen.

I fråga om EES-marknaderna skulle transaktionen enligt den ursprungliga anmälan ha lett till att
förstärka parternas dominerande ställning på den franska marknaden för stålprofiler för byggbranschen,
där man skulle ha marknadsandelar på över 60 % samtidigt som konkurrenterna har andelar på under
10 %. För att avlägsna dessa farhågor för konkurrensen åtog sig parterna att avyttra ett antal
produktions- och försäljningsställen, motsvarande en volym på 70 000 ton, till en oberoende tredje man.
Därigenom skulle man uppväga ökningen av marknadsandelar och ge en ny aktör möjlighet att gå in
på marknaden.

På marknaden för distribution av platta kolprodukter i Frankrike, som omfattas av EKSG-fördraget,
skulle den nya enheten ha marknadsandelar på över 50 % och en klar dominerande ställning. För att
avhjälpa denna situation föreslog Usinor att avyttra en del av verksamheten, motsvarande 333 000 ton
platta stålprodukter som levereras genom lagerföretag och stålservicecentrum på den franska marknaden.
De avyttringar som Usinor föreslog omfattade alla tillgångar och kontrakt samt all personal som behövs
för att driva de berörda verksamheterna.

På alla andra marknader som berördes av transaktionen hade parterna konkurrens från stora stålföretag.
Därför, och under förutsättning att de ovannämnda åtagandena uppfylls till fullo, beslutade
kommissionen att godkänna transaktionen enligt artikel 66 i EKSG-fördraget och förklara den förenlig
med den gemensamma marknaden enligt koncentrationsförordningen.

Astra/Zeneca

Enligt denna transaktion skulle den brittiska koncernen Zeneca Plc förvärva samtliga aktier i det svenska
företaget Astra AB. Båda företagen är verksamma inom läkemedelssektorn. Flera relevanta marknader
identifierades.

Parternas verksamheter överlappade varandra främst avseende läkemedel mot högt blodtryck, läkemedel
mot astma samt lokalbedövningsmedel. Kommissionen fann att transaktionen gav upphov till allvarliga
tvivel i fråga om rena och kombinerade betablockerare (medel mot högt blodtryck) och
lokalbedövningsmedel, där parterna skulle uppnå marknadsandelar på över 50 %. För att undanröja dessa
allvarliga tvivel åtog sig parterna att bevilja en livskraftig och fristående aktör exklusiva
distributionsrättigheter för Zenecas rena betablockerare i Sverige och Norge och samtliga Astras
intressen inom dubbla kombinerade betablockerare i hela EES. Parterna åtog sig också att säga upp ett
gällande licensavtal med en tredje man.
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Zeneca hade ingen verksamhet med astmaprodukter fram till dess att man nyligen började utveckla den
nya produktgruppen leukotrien receptor antagonist (LTRA), som nu håller på att införas i Europa.
Eftersom parternas marknadsandelar inte var särskilt betydande och det fanns andra starka konkurrenter
på marknaden drog kommissionen slutsatsen att affären inte innebar några konkurrensproblem på denna
marknad.

FCC/Vivendi

Genom den föreslagna transaktionen skulle den franska multinationella koncernen Vivendi förvärva ge-
mensam kontroll över den spanska koncernen Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Vivendi är
verksam inom bygg- och anläggningsarbeten, energi, vattenförvaltning, transporter, telekommunikation
och media och FCC är i huvudsak verksam inom bygg- och anläggning, cementtillverkning, fastighetsför-
valtning, leverans och behandling av vatten samt behandling och hantering av avfall.

I den form transaktionen först anmäldes gav den upphov till farhågor för konkurrensen, eftersom en
dominerande ställning på de spanska marknaderna för insamling och sluthantering av stadsavfall samt
för stadsrengöring skulle skapas eller förstärkas. För att undanröja dessa farhågor åtog sig Vivendi att
sälja sina verksamheter på dessa marknader till en livskraftig konkurrent.

Total/Petrofina

Koncentrationen mellan det franska oljebolaget Total och det belgiska olje- och petrokemiföretaget
Petrofina godkändes av kommissionen med förbehåll för åtaganden. En del av transaktionen hänsköts
till de franska konkurrensmyndigheterna.

De ekonomiska sektorer som berördes av transaktionen var olje- och gassektorerna, inklusive
marknaderna i föregående led, dvs. marknaderna för prospektering, produktion, raffinering, logistik och
distribution av raffinerade produkter till slutanvändare och återförsäljare. Båda parterna är verksamma
inom dessa sektorer. Affären gav upphov till konkurrensproblem på marknaderna för försäljning utanför
distributionskedjan (dvs. försäljning till antingen återförsäljare eller till stora slutanvändare) av
raffinerade oljeprodukter (dvs. bensin, diesel, eldningsolja) i fem områden i norra Frankrike (Pas-de-
Calais, Nord, Aisne, Ardennes, Somme). För att åtgärda problemen åtog sig parterna att sälja en del av
sitt innehav i oljedepåerna i området. Åtagandena ledde till att det skapades möjligheter till alternativ
försörjning i regionen.

AXA/GRE

Den franska koncernen AXA, en av de ledande försäkringskoncernerna i Europa, förvärvade kontroll
över det brittiska försäkringsföretaget Guardian Royal Exchange (GRE).

Koncentrationen avsåg livförsäkringar och andra försäkringar, områden där båda parterna är verksamma.
Kommissionens farhågor rörde marknaden i Luxemburg, där koncentrationen skulle leda till att det
skapades en betydande strukturell koppling mellan det största och det tredje största försäkringsföretaget
inom annan försäkring än livförsäkring. Sammantaget skulle de två aktörernas marknadsandelar uppnå
en kritisk nivå på flera marknader inom sektorn för andra försäkringar än livförsäkringar, en sektor som
utmärks av det finns få konkurrenter, var och en med stora marknadsandelar (främst Le Foyer, La
Luxembourgeoise och AXA). Det kunde inte uteslutas att transaktionen enligt den ursprungliga anmälan
skulle ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning i Luxemburg.
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För att undanröja denna risk åtog sig parterna att förändra de strukturella kopplingarna mellan AXA och Le
Foyer eller att sälja ut lämpliga intressen, så att det skulle finnas kvar lika många stora företag som kan er-
bjuda en självständig och effektiv konkurrens på marknaden för andra försäkringar än livförsäkringar.

Mot bakgrund av dessa åtaganden godkände kommissionen transaktionen efter den första etappen av
förfarandet.

Rohm and Haas/Morton

Rohm and Haas Company («Rohm») anmälde en transaktion genom vilken Rohm skulle förvärva ensam
kontroll över Morton International Inc. («Morton»), baserat i USA. Rohm är verksamt inom polymerer,
kemiska specialprodukter och elektroniska material. Morton är verksamt inom tillverkning och
saluföring av kemiska specialprodukter och salt.

De relevanta marknaderna avsåg i detta ärende tillverkning och försäljning av ljusbeständiga ytbeläggning-
ar, som används för tillverkning av tryckta kretskort (PWB, PCB) för primär bildframställning.

Rohm är verksamt på denna marknad genom ett samriskföretag (Elga Ronal) som har betydande
intressen i TOK Italia (som tillhör det japanska företaget TOK ). Elga Ronal har ensamrätt för
distributionen av TOK Italias produkter i Europa. Denna marknad är starkt koncentrerad med endast två
konkurrenter som har ungefär lika stora marknadsandelar som parterna (över 30 %). De återstående
konkurrenterna är betydligt mindre. Parterna har dessutom stora marknadsandelar (över 35 %) i flera
medlemsstater. Situationen gav upphov till allvarliga tvivel i fråga om förenligheten med den
gemensamma marknaden.

För att avlägsna alla tvivel lämnade Rohm and Haas ett åtagande under första etappen, varigenom företaget
åtog sig att antingen avveckla sina intressen i samriskföretaget Elga Ronal eller att upplösa det företaget.
Företaget åtog sig också att inte distribuera några andra tillverkares ljusbeständiga ytbeläggningar med en-
samrätt under en viss tid. Genom dessa åtaganden avlägsnades Rohms intressen i den exklusiva distributio-
nen av ljusbeständiga ytbeläggningar från TOK och dess indirekta aktieinnehav i TOK Italia.

Imetal/English China Clays

Imetal SA («Imetal») lade ett offentligt uppköpsbud på hela kapitalet i English China Clays plc («EEC»).
Imetals verksamheter omfattar byggmaterial, industrimineraler och metallbearbetning. EEC-koncernen
är i huvudsak inriktad på mineralprodukter, primärt kaolin (porslinslera) och kalciumkarbonat.

Marknadsundersökningen avslöjade att det fanns ett antal marknader som påverkades horisontellt,
däribland marknaderna för kvartsglas, kaolin för pappersapplikationer (särskilt belagt kaolin), kaolin för
keramik och eldfast lera med högt värde. Kommissionen fann betydande överlappningar på alla dessa
marknader. Parterna åtog sig därför att göra avyttringar. Imetal åtog sig att avyttra EEC:s verksamheter
inom kvartsglas och en kaolinanläggning i USA (eftersom kaolinmarknaden är en världsmarknad).

På marknaden för eldfast lera skulle koncentrationen i synnerhet ha haft en klar negativ inverkan inom
ett segment för eldfast lera av högt värde som används i två typer av förädlingar (precisionsgjutning och
keramikugnar). Imetal har en stark ställning i hela världen inom produktion av sådan lera. Förvärvet
skulle också ha gett upphov till vertikala konkurrensproblem. Kommissionen noterade att Imetal till följd
av förvärvet skulle få monopol på leveranserna av de nödvändiga råmaterialen till alla tillverkare av
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keramikugnar, samtidigt som företaget skulle vara aktivt som konkurrent i samma bransch. Strukturella
korrigerande åtgärder för att lösa problemet föreslogs och godtogs.

Eftersom många av de relevanta marknaderna är världsmarknader och Imetal har produktionsanläggning-
ar i hela världen, hade kommissionen nära kontakter med det amerikanska justitiedepartementet under
undersökningen. Dessa kontakter bidrog till att man kunde enas med Imetal om gemensamma korrigerande
åtgärder.

Vodafone/Airtouch

Den brittiska koncernen Vodafone Group plc («Vodafone») och det Kalifornienbaserade företaget Air
Touch Communications, Inc. («Air Touch») anmälde sin avsikt att gå samman. Båda parterna är
verksamma i hela världen inom drift av mobiltelenät, tillhandahållande av global satellitkommunikation,
personsökning och personlig kommunikation, tjänster och andra närliggande telekomtjänster.

Kommissionen hade att besluta huruvida parternas huvudsakliga verksamhet, nämligen att driva mobil
telekommunikation, var nationell. Kommissionens undersökning ledde till slutsatsen att detta var fallet,
eftersom ständig roaming, dvs. att abonnera på en operatör i ett annat land, inte är ett attraktivt alternativ
med hänsyn till de extra kostnaderna för kunderna. Bedömd på grundval av nationella marknader befanns
koncentrationen vara till stor del kompletterande. Parterna hade bara överlappningar i två medlemsstater,
Tyskland och Sverige. I Sverige ägde parterna andelar i samma operatör men i Tyskland skulle de ha fått
gemensam kontroll över två av de fyra operatörerna på marknaden, D-2 och E-plus, vilka har en
betydande marknadsandel.

Vodafone åtog sig därför att avyttra sin andel i E-plus. Därigenom undanröjdes all överlappning mellan
Vodafone och Air TouchWith på den tyska marknaden för mobil telekommunikation.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

Det franska företaget Rhodia SA («Rhodia»), ett dotterbolag till Rhône-Poulenc, förvärvade det brittiska
företaget Albright & Wilson plc («A &W»). Båda företagen är verksamma inom kemibranschen.

Kommissionen konstaterade att den relevanta geografiska marknaden för fosfatsammansättningar och
ytaktiva ämnen i huvudsak omfattade Europa. På grundval av en europeisk marknad skapade fusionen
konkurrensproblem på marknaderna för ingredienser i pulver till brandsläckare – nämligen ammonium
och kalciumfostat – jäsningsämnen, bakpulver samt slipmedel för tandvård. Rhodia gick med på att
undanröja överlappningen genom en kombination av ett avtal med en tredje man om beställningsarbeten,
varumärkeslicenser, utlämnande av kundlistor och konkurrensklausuler. Kommissionen kunde därför
godkänna transaktionen.

AT&T/MediaOne

Genom denna transaktion förvärvade AT&T Corp. («AT&T») Media One Group, Inc. («MediaOne»).
ATT&T är en nätoperatör i Förenta staterna som tillhandahåller inhemska och internationella tjänster för
röst- och datakommunikation. Företaget äger också andelar i flera europeiska företag som tillhandahåller
telekom-, kabel- och Internettjänster. MediaOne är också baserat i Förenta staterna och bedriver
verksamhet inom bredbandskommunikation. Även detta företag har intressen inom EU, i företag som är
verksamma inom kabeltjänster och mobiltelefoni.
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Koncentrationen var nästan helt fokuserad på USA och hade endast marginella effekter på konkurrensen
inom EU. Den kommer att ge upphov till begränsade överlappningar och begränsad vertikal integrering
inom tjänster för fast telefoni i Förenade kungariket och Internettjänster i Belgien. Båda företagen hade
emellertid gemensam kontroll över Telewest Communications plc («Telewest»), som är verksamt inom
kabel-TV och telekomtjänster i Förenade kungariket. Detta gav upphov till farhågor för en eventuell
samordning mellan Telewest and BT (som redan identifierats i beslutet om BT&AT&T). Dessa farhågor
avlägsnades genom att AT&T åtog sig att skapa en större strukturell åtskillnad mellan AT&T och
Telewest. AT&T åtog sig också att göra sig av med MediaOnes intressen i Telewest.

Hoechst/Rhône-Poulenc

Hoechst AG och Rhône-Poulenc SA samt deras respektive dotterbolag är verksamma på områdena för
läkemedel, växtskydd, växtproduktion, kemikalier och djurhälsa. De två parterna enades om att gå
samman till en ny enhet, Aventis, som skulle bli näst störst i världen i fråga om omsättning.
Kommissionens undersökning visade att det fanns vissa farhågor för konkurrensen, särskilt på specifika
läkemedels- och växtskyddsområden.

På läkemedelsområdet gav transaktionen upphov till farhågor avseende vissa aktiva substanser som
används för att tillverka läkemedel, nämligen den franska marknaden för makrolider, marknaden för två
avancerade antitrombosmedel och marknaden för aktiva substanser för «kobalaminer». För makrolider
och antitrombosmedel åtog sig parterna att för varje produkt överlämna licensen till licensgivaren eller
finna en oberoende och livskraftig konkurrent som kan utveckla och marknadsföra produkten. Vad gäller
aktiva substanser för kobalaminer föreslog parterna att bevilja en licens för en av företagets viktigaste
produkter till en tredje man. På växtskyddsområdet erbjöd sig företagen att avyttra sin verksamhet
avseende Isoproturonbaserade bekämpningsmedel och att bevilja en tredje man en exklusiv licens för ett
av sina insektsdödande medel mot kackerlackor.

För att avlägsna alla eventuella konkurrensproblem på kemi- och djurhälsoområdet gick parterna
dessutom med på att avyttra större delen av sina respektive verksamheter inom kemikalier (Rhodia,
Celanese m.fl.) och djurhälsa (Hoechst Roussel Veterinär GmbH)

Pakhoed/Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV («Pakhoed») och Koninklijke Van Ommeren NV («Van Ommeren») är två
internationella företag med säte i Nederländerna. De hade redan anmält sin planerade fusion till
kommissionen 1998, men då var de avyttringar som föreslogs inte tillräckliga för att avhjälpa farhågorna
för konkurrensen och fusionen drogs tillbaka. Den anmälda transaktionen var en fullständig fusion
genom vilken man skulle bilda ett nytt företag, som gick under arbetsnamnet VOPAK.

Företagen är verksamma inom lagring av råolja, petroleumprodukter, kemikalier, vegetabiliska oljor,
tanksjöfart (inlandssjöfart, kursfart och oceanfart) och andra sjötransportrelaterade tjänster
(förmedlingar, spedition, stuveriverksamhet, torrlastsjöfart).

Kommissionen analyserade fyra marknader, nämligen marknaden för lagring av ätliga oljor och fetter, markna-
den för lagring av kemikalier, marknaden för lagring av petroleumprodukter samt marknaden för sjötransport
av kemikalier i nordvästra Europa (Rhen-deltat, Tyskland och Schweiz). Sammanslagningen av de bägge före-
tagens kemifartygsflottor väckte inga farhågor ur konkurrenssynpunkt. Däremot skulle sammanläggningen av
deras lagringsverksamheter leda till bildandet av den största aktören inom lagring av petroleumprodukter, ke-
miska produkter och vegetabiliska oljor i ARA-området (Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam).
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För att avhjälpa dessa farhågor erbjöd sig parterna att sälja Pakhouds lagringsterminaler i Pernis och
Botlek i Rotterdam samt hela Van Ommerens innehav i Gamatex i Antwerpen. Kommissionen godkände
fusionen eftersom dessa avyttringar ledde till att återställa den konkurrenssituation som rådde på
lagringsmarknaden i ARA-området före fusionen.

EDF/Louis Dreyfus

Transaktionen avsåg bildandet av ett samriskföretag mellan Electricité de France («EDF»), ett franskt
företag som är verksamt inom produktion, transport, distribution och leverans av elektricitet, och Louis
Dreyfus, vars huvudverksamhet är energi och råvaruhandel.

Samriskföretaget, «EDF Trading», kommer att vara verksamt inom inköp, marknadsföring och
försäljning av energiprodukter – elektricitet, naturgas, kol och olja – utanför Frankrike. Det kommer
också att bistå EDF med att utarbeta strukturerade erbjudanden till berättigade elkunder i Frankrike.
Kommissionen fann att det fanns en allvarlig risk för att den föreslagna transaktionen skulle förstärka
Electricité de Frances dominerande ställning i Frankrike och ge företaget möjlighet att försena eller
begränsa andra konkurrenters inträde på den franska marknaden.

Utkastet till den franska lagen om att införliva eldirektivet i nationell lagstiftning hade inte antagits.
Konkurrenterna hade därför avsevärda nackdelar, eftersom de saknade närmare kännedom om löptiden
och villkoren för tillträde till eltransportsystemet och om berättigade kunder. Under perioden mellan
skapandet av EDF Trading och öppnandet av den franska marknaden, skulle EDF därför – genom att
använda EDF Trading för expertis och risktäckning – bli den enda leverantören med kapacitet att ingå
komplexa och strukturerade avtal med berättigade franska kunder, och därigenom skulle konkurrerande
leverantörers inträde på marknaden försenas eller minska.

För att avlägsna kommissionens farhågor åtog sig parterna att vidta åtgärder för att förhindra att samrisk-
företaget hjälper EDF i fråga om berättigade kunder i Frankrike. Parterna åtog sig också att se till att EDF
Training inte överför någon know-how eller relevant information till EDF under denna period.

När parterna anser att dessa villkor är uppfyllda skall de lägga fram ett detaljerat förslag som ger kommiss-
sionen möjlighet att avgöra huruvida berättigade kunder i Frankrike rättsligt och faktiskt kan välja andra le-
verantörer än EDF och huruvida elleverantörer rättsligt och faktiskt kan leverera till dessa kunder.

New Holland/Case

Genom transaktionen förvärvade New Holland (ett dotterbolag till Fiat) det amerikanska företaget Case
Corporation («Case»). Båda företagen är verksamma inom sektorerna för jordbruksmaskiner och
byggutrustning. Olika relevanta marknader identifierades inom dessa sektorer.

Inom sektorn för jordbruksmaskiner fanns det flera relevanta marknader i olika medlemsstater, nämligen
marknaderna för standardtraktorer, storbalspressar och skördetröskor. De stora marknadsandelarna, en bety-
dande märkes- och återförsäljarlojalitet och höga inträdeshinder till följd av de täta näten för distribution och
kundservice, skulle ha lett till att förstärka en dominerande ställning. Inom sektorn för byggutrustning skulle
transaktionen ha skapat en kollektiv dominerande ställning på marknaden för grävlastare på EES-nivå.

För att lösa de konkurrensproblem som transaktionen gav upphov till åtog sig parterna att avyttra olika
produktlinjer och varumärken på samtliga relevanta marknader och att öppna Cases eller New Hollands
distributionsnät för köparna av de avyttrade verksamheterna.
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Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet

Intervet International BV och Intervet GmbH, två dotterbolag till Akzo Nobel, förvärvade Hoechst
Roussel Vet Group. Förvärvet rörde tillverkning, distribution och försäljning av produkter för djurhälsa.
På detta område överlappade parternas verksamheter varandra endast inom djurläkemedel och biologiska
produkter.

Inom läkemedelssektorn är båda parterna verksamma inom antimikrobiell och endokrin behandling.
Koncentrationen skulle ha skapat allvarliga farhågor för konkurrensen på marknaderna för
mastitbehandlingar, särskilt vad gäller produkter mot uttorkning hos kor. Förutom på marknaden för
endokrina behandlingar reste transaktionen farhågor om kollektiv dominans på marknaden för syntetiska
prostaglandiner i Portugal och ensam dominans på marknaden för gonadotropiner i Spanien. Parterna
hade också starka ställningar för olika endokrina behandlingar, särskilt i Frankrike och Tyskland. Inom
sektorn för biologiska produkter bedrev båda parterna verksamhet inom djurvaccin, där transaktionen
hotade att skapa eller förstärka dominerande ställningar på olika marknader inom sektorerna för gris-,
häst- och hundvaccin i olika medlemsstater.

För att lösa de allvarliga konkurrensproblemen åtog sig parterna att avyttra produkter på samtliga
relevanta marknader där det fanns allvarliga tvivel. De åtog sig att till en livskraftig, oberoende tredje
man licensiera och överföra de berörda produkterna på de olika nationella marknaderna. Detta åtagande
omfattade all know-how som erhållits och utvecklats av Intervet, produktens varumärke för saluföringen
samt tillträdet till registrerings- och leveransavtal som ingåtts med licensinnehavaren.

B — Sammanfattning av beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG)
nr 4064/89

1. Planerade koncentrationer där de berörda företagen har lämnat åtaganden enligt
artikel 8.2 i koncentrationsförordningen

Rewe/Meinl

Rewe AG är Tysklands ledande livsmedelsdetaljister. De är också verksamma i Österrike, genom filialen
BML («Billa»). Julius Meinl AG (Meinl) är den fjärde största detaljhandelskedjan för livsmedel i Österrike.
Transaktionen rörde marknaden för detaljhandel med livsmedel och flera leverantörsmarknader för daglig-
varor i Österrike.

Rewe/Billa var redan marknadsledande i Österrike. Rewe/Billa har också sedan tidigare särskilda styrkor i
förhållande till sina konkurrenter, t.ex. en ledande marknadsposition i nyckelregionen östra Österrike, den
bästa kedjan av högproduktiva stora försäljningsställen, en stark ställning i städerna plus fördelen av en cen-
traliserad organisation. Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen ledde till en dominerande ställning
på den österrikiska marknaden för detaljhandel med livsmedel. Kommissionens undersökning visade också
att leverantörerna skulle ha varit beroende av försäljning till Rewe/Billa/Meinl för i genomsnitt 29 % av sin
omsättning. Beroendet är större för vissa produktgrupper. Den föreslagna koncentrationen skulle också ha
lett till dominerande ställningar på flera leverantörsmarknader.

Parterna erbjöd åtaganden för att avlägsna kommissionens farhågor, både på detaljhandelssidan och
leverantörssidan av affären. I överensstämmelse med dessa åtaganden förvärvade Rewe/Billa endast
34 % av Meinls verksamheter inom detaljhandel med livsmedel. Rewe/Billa åtog sig också att inte
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förvärva några försäljningsställen som skall användas för detaljhandel med livsmedel i östra Österrike.
Till följd av åtagandena kommer Rewe/Billa inte förstärka sin befintliga starka ställning och Meinl
kommer att förbli aktiv som konkurrent. Minskningen av marknadsandelar på detaljistmarknaden
kommer också att minska det allt större beroendet för leverantörerna på leverantörsmarknaderna.

Kommissionen konstaterade att åtagandet kommer att förhindra att det skapas en dominerande ställning på
den österrikiska detaljhandelsmarknaden och att det skapas eller förstärks en dominerande ställning på nio
österrikiska leverantörsmarknader för dagligvaror. Kommissionen godkände därför koncentrationen.

Danish Crown/Vestjyske Slagterier

Danish Crown är det största och Vestjyske Slagterier det näst största andelsägda slakteriet i Danmark.
Koncentrationen skulle ha skapat Europas största grisslakteri. Den sammanslagna enheten skulle
kontrollera fyra andra danska kooperativ inom köttindustrin. Kommissionens undersökning visade att
transaktionen skulle ha lett till att det skapades en dominerande ställning på marknaden för inköp av
levande grisar för slakt. Den skulle också ha skapat ett duopol med dominerande ställning bestående av
parterna och ett annat stort danskt andelsägt slakteri på marknaden för färskt griskött som säljs via
livsmedelshandeln. Det skulle även ha skapats en dominerande ställning på marknaden för
slaktbiprodukter från slakthus.

Parterna lämnade sex åtaganden, som om de betraktas som ett «paket» avlägsnade alla farhågor för
konkurrensen. För det första kommer uppfödarna/medlemmarna i Danish Crown/Vestjyske Slagterier i
framtiden efter en viss uppsägningsperiod tillåtas leverera upp till 15 % av sin veckoproduktion till
konkurrenter till den sammanslagna enheten (för närvarande har medlemmarna en exklusiv
leveransskyldighet). För det andra avskaffades den veckoprislista som ges ut av Danske Slagterier. För
det tredje gick parterna med på att upplösa det gemensamma ägandet i ESS-Food, där de två återstående
danska andelsägda slakterierna hade minoritetsinnehav. För det fjärde garanterade parterna att de två
återstående danska andelsägda slakterierna skulle få full valuta för sina innehav i det gemensamt ägda
företaget för köttförsäljning och korvtarmar om de skulle besluta att utträda ut detta företag. Slutligen
åtog sig parterna att sälja ett slakteri till en tredje man och att sälja ett tillräckligt stort innehav i företaget
för slaktbiprodukter för att säkerställa att de inte skulle få kontroll över det företaget.

Exxon/Mobil

Båda parterna är verksamma i hela olje- och gaskedjan, från oljeprospektering till detaljistförsäljning av
motorbränsle. I den form den först anmäldes skulle transaktionen ha skapat eller förstärkt dominerande
ställningar på åtta marknader för naturgas, motorbränsle och flygsmörjoljor i flera olika länder. För att
avlägsna farhågorna för konkurrensen på alla berörda marknader lämnade parterna åtaganden som
godtogs av kommissionen.

På marknaden för prospektering, utveckling, produktion och försäljning av råolja och naturgas ledde
marknadsundersökningen till att skingra de tvivel som kommissionen inledningsvis hade uttryckt,
eftersom de så kallade «superstora» fortfarande skulle utsättas för konkurrens från mindre oljebolag och
lokala myndigheter, på vars territorium gas och olja påträffas och som därför saknar incitament att låta
oljebolagen begränsa produktionen. Även på marknaden för gaskondenseringsteknik fann kommissionen
att transaktionen inte skulle ge upphov till en dominerande ställning, trots Exxons och Mobils starka
ställningar när det gäller patent för olika gaskondenseringstekniker. Vad gäller grossistmarknaden för
överföring av naturgas i Nederländerna skulle det faktum att Exxon ägde 25 % av det dominerande
nederländska grossistföretaget Gasunie ha stoppat Mobil från att konkurrera med Gasunie efter fusionen.
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För att lösa detta problem åtog sig parterna att avyttra Mobils nederländska handelsenhet tillsammans
med dess leverantörs- och transportkontrakt. Avseende långdistansöverföring av naturgas på grossistnivå
i Tyskland skulle transaktionen ha förstärkt det befintliga oligopolet eller ensamma dominerande
ställningar, eftersom Exxon redan kontrollerade BEB och Thyssengas och då både Exxon och Mobil äger
aktier i Ruhgas. Parterna överenskom därför att avyttra Exxons andel i Thyssengas och ge upp sin
rösträttsmajoritet i Erdgas Münster, den enda potentiella konkurrenten. På marknaden för lagring av
naturgas i södra Tyskland har Ruhgas en dominerande ställning som skulle förstärkas på grund av att
Mobil hade koncessionsrättigheter som skulle kunna omvandlas till lagringsanläggningar. Parterna
erbjöd sig att sälja en viss andel av Mobils intressen till marknadspris. För basoljor i grupp 1 inom EES,
där den nya enheten skulle bli dominerande, erbjöd sig parterna att avyttra vissa verksamheter eller att
överlåta kontrollen genom långfristiga leasingavtal. Även på marknaderna för bränsledistribution i
Tyskland, Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Förenade kungariket och på de franska avgiftsbelagda
motorvägarna skulle transaktionen ha skapat eller förstärkt en dominerande ställning, med hänsyn till de
strukturella och kapitalmässiga kopplingarna mellan parterna i ARAL. Parterna åtog sig att upplösa
samriskföretaget BP/Mobils bränsleverksamhet och utträda ur ARAL. I fråga om världsmarknaden för
flygsmörjoljor erbjöd sig parterna att avyttra Exxons verksamheter på detta område, eftersom vardera
parten hade en marknadsandel på över 40 %. Vad slutligen gäller marknaden för flygbränsle vid
flygplatsen Gatwick, skulle den nya enheten ha fått en dominerande ställning på utbudsmarknaden och
den skulle ha kontrollerat en del av den centrala infrastrukturen. Parterna åtog sig att avyttra sina
intressen i vissa av de berörda rörledningarna.

BP Amoco/Atlantic Richfield

I den form den ursprungligen anmäldes skulle transaktionen ha skapat dominerande ställningar på två
marknader. För det första på marknaden för transport av obehandlad naturgas via offshore-rörledningar från
gasfält i den södra Nordsjösektorn av den brittiska kontinentalsockeln till det brittiska fastlandet och för det
andra på marknaden för behandling av naturgas i de behandlingsanläggningar på det brittiska fastlandet som
betjänar södra Nordsjön. På båda marknaderna skulle den nya enheten ha kontrollerat tillgången till den nöd-
vändiga infrastrukturen, till nackdel för ägarna av nya gasfält, och enheten skulle därigenom kontrollera vill-
lkoren för hur denna nya gas skulle saluföras. För att åtgärda dessa problem gick BPAmoco med på att avytt-
tra sina kapitalintressen i vissa rörledningar och behandlingsanläggningar. Till följd av denna avyttring
skulle BPAmocos ställning vara i stort sett densamma som före koncentrationen.

Telia/Telenor

Telia och Telenor är de tidigare nationella teleoperatörerna i Sverige respektive Norge. Båda företagen
tillhandahåller ett fullständigt utbud av telekommunikationstjänster i sina länder och på andra ställen,
särskilt i Norden. Båda är verksamma inom alla typer av telefonitjänster och därmed sammanhängande
tjänster samt inom distribution till slutkund av TV-tjänster och på närstående marknader. All parternas
verksamhet skulle kontrolleras av ett nytt företag, som svenska och norska staten skulle äga 60 %
respektive 40 % av aktierna i.

Kommissionen fann att koncentrationen i den form den först anmäldes skulle ha förstärkt företagens
dominerande ställning på följande marknader:

— Flera svenska och norska marknader för telekommunikation och närstående tjänster, särskilt
marknaderna för fast kopplade telefonitjänster (lokalsamtal, rikssamtal och utlandssamtal),
mobiltelefoni, företagsdatakommunikation, Internetanslutning, distribution av abonnentväxlar och
lokala telefonkataloger.
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— Den irländska mobiltelefonimarknaden, där den sammanslagna enheten skulle få kontroll över de
enda två operatörerna på den irländska marknaden.

— Ett antal nordiska, svenska och norska marknader för TV-tjänster, särskilt marknaderna för distribution
av TV-tjänster till slutkund, inköp av program, försäljning av programrättigheter, satellittransponderka-
pacitet och teknik för kryptering och dekryptering av TV-signaler.

För att lösa dessa problem åtog sig parterna att göra flera avyttringar. För det första åtog de sig att avyttra
alla befintliga överlappningar på området för teletjänster (dvs. sälja Telenors svenska och Telias norska
verksamheter). Efter denna åtgärd skulle den nya enheten inte ha en större kundbas än vad Telenor hade
före fusionen och de nya ägarna skulle få ett starkare fotfäste på de svenska och norska marknaderna.
För det andra kommer en av parterna att sälja sina andelar i en av de två befintliga irländska
mobilteleoperatörerna. För det tredje åtog sig parterna att avyttra sina respektive intressen i kabel-TV-
nät i Sverige och Norge och att vidta ett antal åtgärder för att öppna accessnätet i båda länderna.
Därigenom garanteras att den sammanslagna enheten inte kommer att vara det enda företag som har
tillträde till slutanvändarna av telekomtjänster i Norden. Slutligen kommer den framtida köparen av
Telias och Telenors kabel-TV-nät att ha goda förutsättningar att erbjuda traditionella teletjänster och
mervärdestjänster genom dessa kabel-TV-nät.

Ur procedursynpunkt godtog kommissionen att det innebar ytterligare och exceptionella begränsningar
för de anmälande parterna att göra de föreslagna åtagandena, bland annat eftersom deras ursprungliga
fusionsplan hade godkänts av de svenska och norska parlamenten. Kommissionen gick därför, som ett
undantagsfall, med på att beakta de föreslagna åtagandena trots att de gavs in en vecka efter den
lagstadgade tidsfristen.

Sanitec/Sphinx

Sanitec Ltd Oyj Abp («Sanitec») är ett finskt företag som är verksamt inom design och saluföring av
badrumsprodukter och badrumsporslin i hela världen. Det företag som övertogs, det nederländska
företaget NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg («Sphinx»), är också verksamt i badrumsbranschen.

Transaktionen skulle få en allvarlig påverkan på den effektiva konkurrensen på marknaderna för
sanitetsprodukter i keramik, badkar och duschskärmar, särskilt i de nordiska länderna, dvs. Sverige,
Finland, Norge, Danmark och Island. Även andra medlemsstater skulle påverkas, t.ex. Benelux-länderna,
Tyskland och Frankrike.

Kommissionen fann att den anmälda transaktionen skulle förstärka parternas dominerande ställning på
marknaden för sanitetsporslin, eller alternativt på marknaderna för WC, spolcisterner och handfat. Den
skulle också skapa en dominerande ställning på marknaderna för badkar i Norden, både på nationell och
regional nivå. Vad gäller duschskärmar fann kommissionen att transaktionen skulle förstärka en
dominerande ställning i Norge, eller alternativt skapa en dominerande ställning i de nordiska länderna.
Den sammanslagna enheten skulle ha en marknadsandel på upp till 90 %. Det fanns dessutom inte något
effektivt utjämnande marknadsinflytande, eftersom andra konkurrenter endast hade en marginell närvaro
i de nordiska länderna och då det fanns en stark märkeslojalitet.

Till följd av att kommissionen under sina undersökningar reste allvarliga tvivel i konkurrenshänseende,
erbjöd sig Sanitec att avyttra all verksamhet inom Gustavsberg, även själva varumärket, för att
återupprätta konkurrensen i de nordiska länderna. Ett anmärkningsvärt inslag i åtagandena var att
kommissionen inte fann att det förelåg några konkurrensproblem avseende kranar och blandare som
sådana, men den potentielle köparens möjlighet att köpa även denna verksamhet ansågs ändå vara viktig
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för att den avyttrade verksamheten skulle bli lönsam. Möjligheten att förvärva även verksamheten med
kranar och blandare säkerställde att köparen skulle kunna erbjuda ett fullständigt produktsortiment och
konkurrera fullt ut med Sanitec på den nordiska marknaden.

Allied Signal/Honeywell

Sammanslagningen av dessa två stora amerikanska företag skulle ha lett till att det skapades eller
förstärktes en dominerande ställning på olika marknader inom området för flygelektronikprodukter
(produkter som normalt finns i flygplanens cockpit, såsom kommunikations- och navigationsutrustning).
Kommissionen fokuserade sin undersökning på världsmarknaden för flygelektronik för kommersiella
tillämpningar, eftersom marknaden för flygelektronikprodukter till rymd- och försvarsindustrin inte
skulle påverkas märkbart inom EES, till skillnad mot i USA.

Företagens överlappande verksamheter skulle ha inneburit en risk för att det skapades en dominerande
ställning inom EES för så kallade flygburna kollisionsvarningssystem (Airborne Collision Avoidance
Systems, ACAS) samt för varningsradarsystem för civila helikoptrar. Den nya enheten skulle dessutom
kunna förstärka sin nuvarande dominerande ställning på marknaden för terrängvarningssystem (Terrain
Awareness Warning Systems, TAWS). Vidare fann kommissionen att för nästa generations integrerade
varningssystem (Integrated Hazard Awareness System, IHAS) kombinerades Honeywells ingenjörsstyrka
med Allied Signals TAWS-teknik. Den nya enheten skulle därmed kunna avskärma konkurrensen på
IHAS-marknaden om TAWS-tekniken inte längre fanns tillgänglig för tredje man. En annan fråga som
kommissionen undersökte var att transaktionen skulle kunna ge upphov till sortimenteffekter. Parterna
skulle i synnerhet ha möjlighet att lämna kombinera erbjudanden om flygelektronikprodukter och andra
produkter.

De åtaganden som lämnades bestod i försäljning av de delar av parternas verksamhet som överlappar
varandra, nämligen Honeywells verksamhet inom ACAS och AlliedSignals verksamhet inom radar för
civila helikoptrar. När det gäller TAWS åtog sig parterna att tillhandahålla tredje man öppna
gränssnittspecifikationer för andra flygelektronikprodukter, så att nya leverantörer kan installera sina
produkter i flygplan som är utrustade med andra flygelektronikprodukter från parterna. I fråga om IHAS
kommer parterna att vara skyldiga att tillhandahålla tredje man TAWS-teknik och uppgifter om
gränssnittet, så att konkurrerande leverantörer kan fortsätta att utveckla produkter som grundas på denna
grundläggande teknik från AlliedSignal. Parterna åtog sig också att inte bedriva gemensam försäljning
av flygelektronikprodukter och övriga produkter.

Kommissionen utförde sin undersökning i nära samarbete med det amerikanska justitieministeriet.
Ministeriet beordrade andra avyttringar i fråga om vissa flygelektronikprodukter för militära
tillämpningar och rymdtillämpningar, som inte tagits upp i kommissionens undersökning.

2. Planerade koncentrationer som förklarats oförenliga med den gemensamma
marknaden enligt artikel 8.3 i koncentrationsförordningen

Airtours/First Choice (82)

Denna planerade koncentration avsåg Airtours plcs fientliga bud på First Choice plc. Båda är brittiska 
företag vars huvudsakliga verksamhet omfattar researrangemang – särskilt tillhandahållande av 
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paketsemesterresor till utlandet – charterflygverksamhet och resebyråverksamhet. Efter en preliminär
undersökning drog kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen skulle leda till att det skapades
en kollektiv dominerande ställning mellan de sammanslagna företagen och de återstående två stora, vertikalt
integrerade leverantörerna (Thomson och Thomas Cook) i fråga om researrangemang. Den relevanta
marknaden var marknaden för tillhandahållande av paketresor med kortdistansflyg – i princip resor med 
en flygtid på högst fyra timmar från Förenade kungariket – till konsumenter i Förenade kungariket.

Airtours är den näst största och First Choice den fjärde största leverantören av sådana semesterresor till
brittiska konsumenter. Kommissionen fann att marknaden redan var starkt koncentrerad, eftersom de fyra
stora aktörerna tillsammans tillhandahöll ca 80 % av alla sådana resor och dessutom hade betydande
intressen inom distribution (samtliga ägde resebyråkedjor) och charterflygverksamhet. Leverantörerna
måste vidare fastställa sin kapacitet (antal flygningar, hotellrum etc.) långt innan resorna säljs (upp till
ett år i förväg) och det är mycket kostsamt att senare göra justeringar i förhållande till efterfrågan.
Marknaden var också öppen, eftersom information om leverantörernas beslut i fråga om kapacitet, priser
etc. fanns lätt tillgängliga för konkurrenterna, som sålde varandras semesterresor och i viss mån delade
flygplanskapacitet. Konkurrensen var därför redan dämpad och de många små aktörerna kunde inte
konkurrera effektivt med de större leverantörerna, eftersom det fanns betydande hinder mot expansion,
bland annat behovet för en researrangör över en viss storlek att integreras med en resebyrå och/eller ett
flygbolag. Koncentrationen skulle leda till att antalet stora aktörer minskade från fyra till tre, vilket enligt
kommissionen i sin tur skulle leda till ett ökat utrymme för de stora aktörerna att samordna sina
verksamheter, särskilt i fråga om kapacitet, för att undvika överkapacitet på marknaden och det därav
följande behovet för dem alla att sänka priserna kraftigt för att undvika förluster.

Mot slutet av den tremånadersperiod inom vilken man enligt förordningen kan lämna åtaganden föreslog
Airtours åtaganden för att avhjälpa kommissionens farhågor. De byggde på avyttring av vissa
researrangörsverksamheter. Åtagandena undersöktes och testades på tredje parter, men de befanns vara
otillräckliga för att avlägsna den dominerande ställningen. Framförallt tog de inte itu med problemet att
den tredje man som köper tillgångarna måste ha en lämplig distributionskanal för sina semesterresor,
oberoende av parterna, för att konkurrensen skall bevaras. Senare, efter det att tidsfristen för att lämna
åtaganden löpt ut, lämnade Airtours ett omarbetat åtagandepaket. Kommissionen ansåg dock inte att det
förelåg några exceptionella förhållanden som kunde motivera att åtagandena godtogs efter tidsfristen.
Det stod inte heller klart att de skulle lösa alla kommissionens farhågor för konkurrensen, särskilt i fråga
om distributionen. Kommissionen beslutade därför att förbjuda koncentrationen.

C — Beslut enligt artikel 2.4 i koncentrationsförordningen (ärenden
som gäller samriskföretag) (83)

BT/AT&T (ärende nr JV 15)

Den 30 mars 1999 godkände kommissionen på vissa villkor en transaktion som betydde att BT (den femte
största telekomoperatören i världen i fråga om omsättning) och AT&T (den näst största operatören) bildade
ett samriskföretag med lika stora ägarandelar (84). Samriskföretaget skulle tillhandahålla multinationella
företagskunder avancerade globala telekomtjänster och andra nätoperatörer internationella nätopera-
törstjänster.
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Kommissionen undersökte transaktionen med beaktande av fyra olika marknader: globala
telekomtjänster, internationella nätoperatörstjänster, internationella telefonitjänster på linjen mellan
Förenade kungariket och USA samt vissa brittiska tjänster.

– Globala TelekomtJänster

Kommissionen undersökte huruvida det förekom flaskhalsar som skulle kunna utgöra ett hinder för nya
aktörer eller om samriskföretaget skulle dra nytta av oöverträffade fördelar. Den undersökte framför allt
om BT:s nuvarande starka ställning inom accessnätet (den sista länken mellan lokalstationen och
konsumenterna) i Förenade kungariket eller möjligheten för att samriskföretaget låser in kunderna
genom API skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning som kännbart skulle hindra en effektiv
konkurrens på den gemensamma marknaden. Det visade sig att samriskföretaget inte skulle kunna utöva
sin verksamhet oberoende av sina konkurrenter och kunder. Orsaken är framför allt att det kommer att
vara verksamt på en konkurrensutsatt och snabbrörlig marknad med sofistikerade och starka
multinationella företagskunder. Både kunder och konkurrenter skulle reagera på prishöjningar på ett
sådant sätt att sådana höjningar vore olönsamma för samriskföretaget.

– Internationella Teleoperatörstjänster

Efter sin undersökning ansåg kommissionen att den aktuella transaktionen inte skulle skapa eller
förstärka en dominerande ställlning på området för internationella teleoperatörstjänster. Anledningen är
att många nya aktörer går in på marknaden, att de båda parterna och samriskföretagets viktigaste
konkurrenter har jämförbara volymer internationell trafik och att kapaciteten är tillräcklig såväl i EU som
på linjerna över Atlanten, eftersom det finns alternativa nätverk som täcker hela EU och eftersom nya
transatlantiska undervattenskablar med hög kapacitet har installerats eller kommer att installeras.
Kommissionen fann ingen betydande överlappning i fråga om äganderätten till kapacitet, utom på de
transatlantiska linjerna. Dessutom minskar kostnaderna för kapaciteten snabbt.

– Internationella taltelefonitjänster på linjen förenade kungariket-USA

Även om samriskföretaget skulle äga mindre än 20 % av alla transatlantiska kablar år 2000, verkade det
som om samriskföretaget trots det skulle stå för omkring hälften av tvåvägstrafiken mellan USA och
Förenade kungariket. Därför företog kommissionen en noggrannare undersökning av linjen mellan
Förenade kungariket och USA.

Efter sin undersökning av denna linje ansåg kommissionen att samriskföretaget inte skulle kunna öka
kostnaderna för sina konkurrenter eller agera oberoende av sina konkurrenter och kunder. Orsaken till
detta är att många nätoperatörer har rätt att bedriva verksamhet över denna förbindelse, flera operatörer
äger redan änd-till-änd-kapacitet, och ledig kapacitet står till buds till ett snabbt sjunkande pris.

– Vissa Tjänster i förenade kungariket

Kommissionen undersökte sannolikheten för att bildandet av samriskföretaget skulle förstärka BT:s
dominerande ställning på vissa brittiska marknader för telekomtjänster. Den fann att de bestämmelser
som tillämpas av den brittiska regleringsmyndigheten för telekombranschen, OFTEL, och de
bestämmelser den kommer att tillämpa i framtiden skulle hindra BT från att tillämpa sådana metoder.
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För första gången någonsin i den andra etappen av en undersökning identifierade kommissionen två
problemområden som orsakade allvarliga tvivel mot bakgrund av artikel 2.4 i
koncentrationsförordningen. Anledningen var risken för att en samordning som skulle gälla
distributionen av AT&T/Unisources tjänster i Förenade kungariket skulle äga rum mellan AT&T:s
dotterbolag ACC, BT och Telewest, i vilket AT&T äger en andel på 22 % genom TCI. Kommissionen
hyste farhågor för att samriskföretaget skulle leda till en samordning av parternas konkurrensbeteende.
För att avhjälpa dessa farhågor erbjöd sig AT&T att avyttra ACC UK. AT&T åtog sig också att
genomföra en mer strukturell separation av AT&T och Telewest. AT&T åtog sig dessutom att erbjuda en
annan distributör möjligheten att distribuera AUCS-tjänster (dvs. globala telekomtjänster som
tillhandahålls av företaget AUCS, ett samriskföretag mellan AT&T och Unisource) i Förenade
kungariket, eftersom AT&T UK:s verksamhet skulle upphöra. Kommissionen förklarade koncentrationen
förenlig med den gemensamma marknaden på det villkoret att alla åtaganden fullgörs.

Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel (ärende nr JV 17)

Den 21 maj 1999 godkände kommissionen den transaktion genom vilken Mannesmann och Bell Atlantic
förvärvar den gemensamma kontrollen över Omnitel Pronto Italia (OPI) (85). Transaktionen förutsätter
att Olivetti avstår från sina aktier i Omnitel, såvida det bud Olivetti lagt på Telecom Italia godkänns.
Efter att ha undersökt anmälan fann kommissionen att transaktionen inte föranledde farhågor med
avseende på dess förenlighet med den gemensamma marknadens och EES-avtalets funktion.

Mannesmann är verksamt inom flera industrisektorer och på alla områden som gäller telekommunikation i all-
lmänhet. Bell Atlantic är närvarande inom alla telekom- och informationssektorer i Förenta staterna och i viss-
sa delar av Europa. OPI är en av de tre operatörer som för närvarande har en licens för att tillhandahålla mobil-
telefonitjänster i Italien. OPS:s nät täcker 96 % av Italiens territorium och omfattar 6,5 miljoner abonnenter.

Transaktionen leder inte på någon marknad till en marknadsandel på mer än 15 %. Den skulle inte leda
till någon överlappning mellan parterna på nationell nivå, eftersom endast OPI är verksamt i Italien med
en marknadsandel på 30 %. Kommissionen anser därför att den samordning mellan moderbolagen som
skulle kunna bli följden av denna transaktion är försumbar.

Chronopost/Correos (ärende nr JV 18)

Den 1 juni godkände kommissionen att den offentliga spanska postoperatören Correos y Telégrafos
(Correos) förvärvar en andel på 50 % i det franska företaget La Postes dotterbolag Jet Worldwide España
efter avslutandet av ett förfarande enligt artikel 2.4 i koncentrationsförordningen (86).

Den verksamhet som utövas av samriskföretaget, som kommer att omdöpas till «Chronopost España,
SA», är expresstransport av brev och paket i Spanien. Den anmälda transaktionen avser ett avtal enligt
vilket moderbolagen förvärvar den gemensamma kontrollen över samriskföretaget. Kommissionen
beslutade att inte motsätta sig transaktionen och förklarade den förenlig med den gemensamma
marknaden, med motiveringen att den varken skapar eller förstärker en dominerande ställning eller leder
till ett konkurrensbegränsande samarbete mellan moderbolagen.
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Samriskföretag Mellan Alitalia och KLM (ärende nr JV 19)

Den 11 augusti 1999 beslutade kommissionen att inte resa allvarliga tvivel i fråga om den planerade
koncentrationen mellan Alitalia och KLM (87). Flygbolagen hade för avsikt att successivt integrera sin
reguljärtrafik för passagerartransporter och sin frakttrafik. Enligt villkoren i sitt alliansavtal skall Alitalia
och KLM utgöra en enda ekonomisk enhet från och med den 1 november 1999.

När kommissionen godkände denna koncentration, ansåg den att Alitalias och KLM:s verksamhet i stor
utsträckning kompletterar varandra och därför inte orsakar några större konkurrensproblem. Alliansen
mellan Alitalia och KLM föranledde dock farhågor i fråga om de båda bolagens knutpunktslinjer, dvs.
Amsterdam-Milano och Amsterdam-Rom.

Alitalia och KLM är för närvarande de enda flygbolag som trafikerar dessa flyglinjer. Koncentrationen
skulle därför ha skapat ett monopol på flyglinjerna i fråga. För att avhjälpa denna konkurrensbegränsande
situation har Alitalia och KLM åtagit sig att vidta ett antal åtgärder som skall göra det lättare för
potentiella konkurrenter att komma in på marknaden. Alitalias och KLM:s åtagande innebär att de skall
vidta följande åtgärder:

— Ställa slots till förfogande för nya aktörer som ansöker om att få flyga på någon av de båda linjerna.
Alitalia och KLM kommer att tillhandahålla upp till 224 slots per vecka. Det kommer att ge
konkurrerande flygbolag möjlighet att göra upp till fyra tur- och returflygningar per dag på varje
flyglinje, därav två under rusningstid.

— Ställa extra slots till förfogande för att göra det möjligt för flygbolag som för närvarande inte flyger
på Amsterdam, Milano eller Rom att mellanlanda på någon av dessa flygplatser och flyga vidare till
en av de övriga. Det kommer att leda till en betydande ökning av antalet flygbolag som tack vare
åtagandena kan komma in på flyglinjerna Amsterdam-Milano och Amsterdam-Rom genom att
ansluta dem till sitt befintliga linjenät. Alitalia och KLM kommer att ställa upp till 112 slots per
vecka till förfogande för detta ändamål.

— Minska sin turtäthet på flyglinjerna Amsterdam-Milano och/eller Amsterdam-Rom när ett nytt
flygbolag börjar trafikera dessa flyglinjer. Minskningen kommer att motsvara det nya flygbolagets
trafik, men dock uppgå till högst 40 % av Alitalias och KLM:s trafik.

— Ingå interliningvtal med det nya flygbolaget på marknaden.

— Ge det nya flygbolaget möjlighet att delta i sina Frequent Flyer-program.

— Avstå från att binda upp resebyråer och företagskunder i Italien respektive Nederländerna med
lojalitetsrabatter eller andra rabattsystem.

— Se till att när ett konkurrerande flygbolag väl har börjat flyga på linjen/linjerna i fråga skall den första
bildskärmen i det datoriserade bokningssystemet (CRS) inte endast visa alliansens flygningar och att
konsumenterna informeras om de exakta koddelningsavtalen.
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Skandia/Storebrand och Pohjola (ärende nr JV 21)

Den 17 augusti 1999 godkände kommissionen bildandet av ett samriskföretag mellan den svenska
försäkringskoncernen Skandia, den norska försäkringskoncernen Storebrand och den finska
försäkringskoncernen Pohjola. Syftet är att etablera en ny tillhandahållare av skadeförsäkringstjänster för
hela Norden.

Skandia, Storebrand och Pohjola överförde sina verksamheter och portföljer på skadeförsäkringsområdet
till samriskföretaget, som är etablerat i Sverige och verksamt i Norge och Finland genom filialer.

Transaktionen kommer främst att få konsekvenser på de olika marknaderna för skadeförsäkringsprodukter i
Sverige, Norge och Finland. Med ett undantag är dock ökningen i marknadsandelar på var och en av markna-
derna begränsad och det finns andra stora konkurrenter som kan säkerställa en effektiv konkurrens. Undan-
taget är Norge, där Skandia för närvarande har en betydande marknadsnärvaro genom sitt helägda dotterbo-
lag Vesta.

Storebrands och Vestas sammanlagda marknadsandel i Norge ger enligt kommissionen upphov till
allvarliga farhågor. Parterna har dock gjort åtaganden till kommissionen om att Vesta skall avyttras.
Kommissionen betraktar dessa åtaganden som tillräckliga för att lösa konkurrensproblemen.

Kommissionen har också undersökt om det finns risk för att samriskföretaget kommer att leda till att
moderbolagen samordnar sina verksamheter på livförsäkringsområdet i Sverige, Norge och Finland.
Detta är enligt kommissionen inte troligt.

Kommissionen har därför konstaterat att transaktionen inte leder till konkurrensproblem inom den
gemensamma marknaden eller EES och har således beslutat att inte göra invändningar mot transaktionen
utan förklara den förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion.

Fujitsu/Siemens (ärende nr JV 22)

Den 30 september beslutade kommissionen att godkänna bildandet av ett samriskföretag mellan Fujitsu
och Siemens (88). Syftet med transaktionen var att kombinera de båda företagens verksamhet för
utveckling, tillverkning och försäljning av datorer och tillhörande produkter som bordsdatorer, bärbara
datorer, arbetsstationer, servrar och lagringssystem. Kommissionen undersökte transaktionen enligt
koncentrationsförordningen (89), särskilt artikel 2.4 i denna, där det föreskrivs att i den utsträckning
bildandet av ett samriskföretag har till syfte eller resultat att samordna konkurrensbeteendet hos
moderbolagen, skall samordningen bedömas enligt kriterierna i artikel 81 i EG-fördraget.

Kommissionen försökte avgöra om transaktionen riskerade att skapa eller förstärka en dominerande
ställning på de marknader där samriskföretaget skulle komma att vara verksamt. Med beaktande av
moderbolagens marknadsandelar och närvaron av starka konkurrenter på alla dessa marknader ansåg
kommissionen att en sådan risk inte förelåg. Kommissionen hade heller inte konstaterat någon
samordning mellan moderbolagen som skulle kunna påverka marknaden för arbetsstationer till den
finansiella sektorn. Dessa används inom banksektorn. De består av automatiska kassaterminaler och
bankautomater som är kopplade till en centraldator. För att avhjälpa de allvarliga farhågorna för
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konkurrensen på denna marknad åtog sig Siemens att avyttra Siemens Nixdorf Retail och Bankings
Systems GmbH, ett dotterbolag verksamt inom denna sektor på de villkor som förhandlats fram med
kommissionen. Det är första gången en av de anmälande parterna under den första etappen av
undersökningen har åtagit sig att avyttra ett dotterbolag som är verksamt på en marknad där samordning
skulle kunna förekomma (90).

Åtagandet visar hur stor vikt kommissionen fäster vid att bedöma bildandet av samriskföretag med stöd
av artikel 2.4 i koncentrationsförordningen. Bedömningen av samordningen av moderbolagens
konkurrensbeteende på de marknader som kan beröras av samordningen på det sätt som avses i artikel
2.4 genomfördes enligt de kriterier som nämns i artikel 2.1 med beaktande av de relevanta marknadernas
struktur och parternas ställning på dessa marknader. Kommissionen godkände därför koncentrationen på
det villkoret att det berörda företaget genomför sitt åtagande till fullo.

Telefonica/Portugal Telecom/Medi Telecom (ärende nr JV 23)

Den 17 december 1999 godkände kommissionen Telefónica InterContinentals och Portugal Telecom
Internationals förvärv av den gemensamma kontrollen över Médi Télécom, den näst största licensierade
GSM-operatören i Marocko (91). Genom transaktionen skulle Telefónica Intercontinental och Portugal
Telecom International förvärva 69 % av aktierna i Médi Telecom. Övriga aktieägare är lokala investerare
och industrigrupperingar.

Telefónica och Portugal Telecom är etablerade operatörer i Spanien respektive Portugal. De
tillhandahåller företag och privatkunder ett komplett utbud av telefonitjänster. Médi Telecom bildades
för att bygga upp och driva affärsverksamhet med GSM-mobiltelefoner i Marocko. Företaget kommer
att vara den näst största tillhandahållaren av sådana tjänster i direkt konkurrens med den etablerade
operatören, som tills vidare är den enda godkända aktören på marknaden i fråga. Médi Telecoms
tillhandahållande av telekomtjänster kommer att begränsas till Marocko. Kommissionen fann att
transaktionen inte kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på den marockanska
marknaden (där kommissionen inte har behörighet att genomföra en undersökning enligt EU:s
konkurrensregler) och inte heller på någon större marknad. Transaktionen kommer inte heller att leda till
något konkurrensbegränsande samarbete mellan moderbolagen av större omfattning än samarbetet inom
ramen för det allmänna samarbetsavtal som anmäldes till kommissionen 1997.

Bertelsmann/Planeta/BOL Spain (ärende nr JV 24)

Den 3 december 1999 godkände kommissionen koncentrationen mellan Bertelsmann AG och Planeta
Corporación Srl (92). Genom denna transaktion fick parterna gemensam kontroll över Books On-Line
Ibérica, SA (BOL Spain). Transaktionen skapade eller förstärkte inte en dominerande ställning.

Parterna avser att koncentrera sin on-line-försäljning av böcker på spanska och övriga officiella språk i
Spanien till BOL Spain. I detta syfte förvärvade Planeta en andel på 50 % i BOL Spain, som före
transaktionen var ett helägt dotterbolag till Bertelsmann.
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(91) EGT C 22, 26.1.2000.
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Även om parterna är verksamma på de spanska marknaderna för postorderförsäljning av böcker och
försäljning av böcker över Internet har de ingen dominerande ställning på dessa marknader. Det fanns
inga tecken på samordning på dessa eller andra marknader.

Kommissionen bedömde på grundval av parternas marknadsandelar att de knappast kommer att ha något
incitament att publicera böcker i Spanien. Bertelsmanns verksamhet på denna marknad är obetydlig och
Planeta har ingen dominerande ställning. Dessutom är marknaderna för postorderförsäljning eller
Internetförsäljning av böcker fortfarande stadda i tillväxt och de utgör en mycket liten del av hela den
spanska marknaden för försäljning av böcker. BOL Spain har en försumbar kommersiell betydelse för
moderbolagen jämfört med deras verksamhet i föregående marknadsled. Slutligen finns det inget
arrangemang som hindrar BOL Spain från att saluföra och sälja andra utgivares böcker. Därför medför
transaktionen inget incitament för moderbolagen att samordna sin verksamhet.

Sony/Time Warner/CDNow (ärende nr JV 25)

Den 21 december godkände kommissionen Time Warners och Sonys övertagande av CDNow, ett företag
för on-lineförsäljning av musik, hemvideo och andra underhållningsprodukter. CDNow blev ett
dotterbolag till det nya företaget Holdco, som kontrolleras av Time Warner och Sony (93). CDNow har
en liten andel av den marknad där det är verksamt, och detsamma gäller Time Warner and Sony. Därför
kommer transaktionen inte att skapa eller förstärka någon dominerande ställning på det horisontella
planet. Den kommer inte heller att påverka konkurrensläget ur vertikal synpunkt eftersom Time Warner
och Sony kommer att behöva fortsätta sälja musik och hemvideoprodukter via andra utomstående
distributörer och återförsäljare inom EES och globalt. Transaktionen kommer inte heller att leda till en
samordning av Sonys och Time Warners konkurrensbeteende.

Freecom/Dangaard Holding (ärende nr JV 26)

Kommissionen godkände bildandet av ett samriskföretag mellan de tyska företagen BHS Holding GmbH
& CoKG/debitel AG och de danska företagen Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS (94).
Moderbolagen överförde sin respektive grossistverksamhet (FreeCom GmbH och Dangaard Holding AS)
inom mobilteleanordningar, främst mobiltelefoner, och närliggande mervärdestjänster (t.ex. hot-line-
tjänster och reparationstjänster, genomförande av säljfrämjande program för återförsäljare, utarbetande av
produktpaket för återförsäljare). Transaktionen gav samriskföretaget möjlighet att erbjuda sina kunder en
företagsstruktur som omfattar hela Europa och gjorde det bättre rustat att möta den ökande konkurrensen
från nätoperatörer och tjänsteleverantörer när det gällde att föra ut mobiltelefoner på marknaden.

Kommissionen ansåg inte att det var absolut nödvändigt att i detalj definiera den relevanta marknaden,
men tyckte att grossistverksamheten och tillhandahållandet av närliggande mervärdestjänster kunde
betraktas som två separata marknader. Frågan om huruvida den geografiska marknaden var nationell eller
omfattade hela EU kunde lämnas öppen. FreeCom hade en etablerad ställning på den tyska marknaden
medan Dangaard hade en stark position på de skandinaviska marknaderna och i Schweiz. Därför
kompletterade de båda företagens verksamheter varandra i geografiskt hänsende. I Tyskland, där parterna
hade överlappande verksamhet, var samriskföretagets andel av grossistmarknaden mindre än 15 %.

Kommissionen ansåg att transaktionen varken skulle skapa eller förstärka en dominerande ställning eller
leda till ett konkurrensbegränsande samarbete mellan samriskföretagets moderbolag.
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D — Kommissionens beslut

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1.1 Beslut enligt artikel 6.1 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Ärende nr Namn Datum EGT Datum för
för offentlig-
beslut görande

IV/M.1358 PHILIPS/LUCENT TECHNOLOGIES
(DECONCENTRATION) 6.1.1999 C 39, s. 13 13.2.1999

IV/M.1387 LUFTHANSA/MENZIES/SIGMA AT MANCHESTER 13.1.1999 C 25, s. 18 30.1.1999

IV/M.1380 SIEBE/BTR 13.1.1999 C 68, s. 10 11.3.1999

IV/M.1360 AKZO NOBEL/GLAVERFIN/EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73, s. 9 17.3.1999

IV/M.1355 NEWELL/RUBBERMAID 13.1.1999 C 109, s. 3 20.4.1999

IV/M.1402 GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAG 20.1.1999 C 32, s. 6 6.2.1999

IV/M.1388 TOTAL/PETROFINA 22.1.1999

IV/M.1394 ALBA/OTTO 26.1.1999 C 41, s. 4 16.2.1999

IV/M.1330 PECHINEY/SAMANCOR 26.1.1999 C 41, s. 4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF/LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92, s. 10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42, s. 9 17.2.1999

IV/M.1401 RECOLETOS/UNEDISA 1.2.1999 C 73, s. 8 17.3.1999

IV/M.1400 REXAM/PLM 1.2.1999 C 69, s. 15 12.3.1999

IV/M.1375 VOLKSWAGEN/FORD/AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67, s. 5 10.3.1999

IV/M.1382 TYCO/AMP 3.2.1999 C 60, s. 10 2.3.1999

IV/M.1411 DEUTSCHE BANK/CORAL 3.2.1999 C 60, s. 10 2.3.1999

IV/M.1398 DEUTSCHE BANK/CREDIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90, s. 5 31.3.1999

IV/M.1376 CARGILL/CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52, s.8 23.2.1999

IV/M.1329 USINOR/COCKERILL 4.2.1999 C 69, s. 17 12.3.1999

IV/M.1357 NORDIC CAPITAL/HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62, s. 8 4.3.1999

IV/M.1363 DUPONT/HOECHST/HERBERTS 5.2.1999 C 64, s. 2 6.3.1999

IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER/UNION CAMP 5.2.1999 C 63, s. 4 5.3.1999

IV/M.1379 VALMET/RAUMA 8.2.1999 C 56, s. 15 26.2.1999

IV/M.1418 SCA PACKAGING/REXAM 11.2.1999

IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS/EFG EUROBANK 11.2.1999

IV/M.1377 BERTELSMANN/WISSENSCHAFTSVERLAG
SPRINGER 15.2.1999 C 122, s. 19 4.5.1999

IV/M.1405 TNT POST GROUP/JET SERVICES 15.2.1999 C 67, s. 5 10.3.1999

IV/M.1410 DEUTSCHE POST/DANZAS 17.2.1999 C 102, s. 9 13.4.1999

IV/M.1419 GROUPE COFINOGA/BNP 19.2.1999 C 80, s. 7 23.3.1999

IV/M.1347 DEUTSCHE POST/SECURICOR 23.2.1999 C 72, s. 6 16.3.1999

IV/M.1435 FORD/JARDINE 23.2.1999 C 73, s. 9 17.3.1999

IV/M.1408 HALIFAX/CETELEM 26.2.1999 C 69, s. 15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC/WMO – WAVIN 26.2.1999 C 109, s. 5 20.4.1999

IV/M.1403 ASTRA/ZENECA 26.2.1999 C 335, s. 3 23.11.1999

IV/M.1371 LA POSTE/DENKHAUS 26.2.1999 C 208, s. 4 22.7.1999
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IV/M.1423 CRH/IBSTOCK 1.3.1999 C 107, s. 4 16.4.1999

IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76, s. 13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF/SVALÖF WEIBULL 3.3.1999 C 74, s. 6 18.3.1999

IV/M.1460 LAFARGE/TITAN 3.3.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69, s. 16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC/VIVENDI 4.3.1999 C 120, s. 20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS/DYNOPLAST 8.3.1999 C 94, s. 16 7.4.1999

IV/M.1341 WESTDEUTSCHE LANDESBANK/CARLSON/
THOMAS COOK 8.3.1999 C 102, s. 9 13.4.1999

IV/M.1456 DURA/ADWEST 11.3.1999 C 130, s. 7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW/LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88, s. 8 30.3.1999

IV/M.1413 THOMSON-CSF/RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94, s. 16 7.4.1999

IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER/ADTRANZ-ABB DAIMLER
BENZ TRANSPORTATION 15.3.1999 C 97, s. 7 9.4.1999

IV/M.1397 SANOFI/SYNTHELABO 15.3.1999 C 117, s. 4 29.4.1999

IV/M.1338 TEKSID/RENAULT 15.3.1999 C 139, s. 3 19.5.1999

IV/M.1406 HYUNDAI/KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT/ROTHMANS 17.3.1999 C 120, s. 21 1.5.1999

IV/M.1475 DEXIA/CREDIOP 24.3.1999

IV/M.1433 CARRIER CORPORATION/TOSHIBA 25.3.1999 C 109, s. 2 20.4.1999

IV/M.1488 WILLIAM HILL/CINVEN/CVC 26.3.1999 C 109, s. 5 20.4.1999

IV/M.1464 TOTAL/PETROFINA (II) 26.3.1999

IV/M.1452 FORD/VOLVO 26.3.1999 C 304, s. 4 21.10.1999

IV/M.1476 ADECCO/DELPHI 26.3.1999 C 176, s. 9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG/ALGROUP 30.3.1999

IV/M.1466 EATON CORPORATION/AEROQUIP-VICKERS 31.3.1999 C 130, s. 8 11.5.1999

IV/M.1461 RABOBANK – BEECK/HOMANN 6.4.1999

IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES/ASCEND 
COMMUNICATIONS 6.4.1999 C 139, s. 4 19.5.1999

IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT/GEA 7.4.1999 C 139, s. 5 19.5.1999

IV/M.1369 THYSSEN HANDEL/MANNESMANN HANDEL
(se EKSG.1292) 7.4.1999 C 208, s. 3 22.7.1999

IV/M.1450 SMS/MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176, s. 10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999

IV/M.1482 KINGFISHER/GROSSLABOR 12.4.1999 C 176, s. 12 22.6.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127, s. 3 7.5.1999

IV/M.1432 AGFA-GEVAERT/STERLING 15.4.1999 C 228, s. 11 11.8.1999

IV/M.1467 ROHM OCH HAAS/MORTON 19.4.1999 C 157, s. 7 4.6.1999

IV/M.1455 GRUNER + JAHR/FINANCIAL TIMES/JV 20.4.1999

IV/M.1499 SWISS LIFE/LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137, s. 7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T/IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287, s. 4 8.10.1999

IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM/MAX MOBIL 22.4.1999 C 143, s. 6 21.5.1999

IV/M.1496 OLIVETTI/TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216, s. 9 29.7.1999

IV/M.1407 BERTELSMANN/MONDADORI 22.4.1999 C 145, s. 4 26.5.1999

IV/M.1384 DEUTSCHE BANK/BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143, s. 7 21.5.1999

IV/M.1481 DENSO/MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139, s. 5 19.5.1999
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IV/M.1381 IMETAL/ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999

IV/M.1409 FYFFES/CAPESPAN 27.4.1999 C 193, s. 6 9.7.1999

IV/M.1485 CARLYLE/HONSEL 28.4.1999 C 203, s. 10 17.7.1999

IV/M.1309 MATRA/AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133, s. 5 13.5.1999

IV/M.1518 LEAR/UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181, s. 18 26.6.1999

IV/M.1449 SABENA/SNECMA 29.4.1999 C 216, s. 9 29.7.1999

IV/M.1514 VIVENDI/US FILTERS 29.4.1999 C 152, s. 3 1.6.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 3.5.1999

IV/M.1448 MAN ROLAND/OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178, s. 14 23.6.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130, s. 9 11.5.1999

IV/M.1479 THOMSON/BANCO ZARAGOZANO/CAJA
MADRID/INDRA 5.5.1999 C 148, s. 4 28.5.1999

IV/M.1487 JOHNSON & SON/MELITTA/COFRESCO 6.5.1999 C 157, s. 7 4.6.1999

IV/M.1459 BERTELSMANN/HAVAS/BOL 6.5.1999

IV/M.1502 KUONI/FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139, s. 3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT/VALMET/RAUMA 6.5.1999 C 263, s. 6 17.9.1999

IV/M.1474 MAERSK/SAFMARINE 7.5.1999 C 176, s. 9 22.6.1999

IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES/ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176, s. 11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG/TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176, s. 10 22.6.1999

IV/M.1519 RENAULT/NISSAN 12.5.1999 C 178, s. 14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS/GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155, s. 6 2.6.1999

IV/M.1430 VODAFONE/AIRTOUCH 21.5.1999 C 295, s. 2 15.10.1999

IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186, s. 8 2.7.1999

IV/M.1491 ROBERT BOSCH/MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183, s. 3 29.6.1999

IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES/SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206, s. 19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162, s. 7 9.6.1999

IV/M.1526 FORD/KWIK-FIT 31.5.1999 C 298, s. 10 16.10.1999

IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC/ALSTOM 1.6.1999 C 205, s. 3 20.7.1999

IV/M.1469 SOLVAY/BASF 2.6.1999 C 197, s. 2 14.7.1999

IV/M.1484 ALSTOM/ABB 2.6.1999

IV/M.1434 SCHNEIDER/LEXEL 3.6.1999 C 176, s. 12 22.6.1999

IV/M.1362 BAY WA AG/RWA 3.6.1999 C 191, s. 7 8.7.1999

IV/M.1498 AEGON/TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237, s. 4 20.8.1999

IV/M.1516 THOMSON-CSF/EUROCOPTER 10.6.1999 C 216, s. 10 29.7.1999

IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING/MEDIA PLANNING 10.6.1999 C 190, s. 5 7.7.1999

IV/M.1560 TI GROUP/WALBRO 11.6.1999 C 189, s. 6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME/MSCA/ROCK 11.6.1999

IV/M.1561 GETRONICS/WANG 15.6.1999 C 189, s. 6 6.7.1999

IV/M.1541 KINGFISHER/ASDA 15.6.1999 C 137, s. 4 18.5.1999

IV/M.1527 OTTO VERSAND/FREEMANS 16.6.1999 C 211, s. 15 23.7.1999

IV/M.1512 DUPONT/PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208, s. 3 22.7.1999

IV/M.1567 LUCCHINI/ASCOMETAL (Se också ECSC.1309) 21.6.1999 C 236, s. 5 19.8.1999

IV/M.1533 ARTEMIS/SANOFI BEAUTE 21.6.1999

IV/M.1509 ISPAT/UNIMETAL 22.6.1999 C 193, s. 6 9.7.1999

IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS/LG SEMICON 23.6.1999
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IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE/GEC MARCONI 25.6.1999 C 241, s. 8 26.8.1999

IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999

IV/M.1609 ELF/SAGA 25.6.1999 C 197, s. 2 14.7.1999

IV/M.1558 CINVEN/INVESTCORP/ZENECA CHEMICALS 25.6.1999 C 228, s. 12 11.8.1999

IV/M.1580 CAI/PLATINUM 28.6.1999 C 227, s. 19 10.8.1999

IV/M.1563 FORD/PLASTIC OMNIUM 28.6.1999

IV/M.1536 WIND/ENEL STC 29.6.1999

IV/M.1497 NOVARTIS/MAÏSADOUR 30.6.1999 C 208, s. 4 22.7.1999

IV/M.1552 BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999

IV/M.1590 HSBC/RNYC/SAFRA 30.6.1999

IV/M.1513 DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD 1.7.1999

IV/M.1569 GRÄNGES/NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216, s. 10 29.7.1999

IV/M.1573 NORSK HYDRO/SAGA 5.7.1999 C 162, s. 5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS/ABILIS 5.7.1999 C 248, s. 10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC/DANONE/GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214, s. 7 27.7.1999

IV/M.1549 DEUTSCHE POST/ASG 8.7.1999 C 227, s. 18 10.8.1999

IV/M.1581 AT&T/UNISOURCE/AUCS 8.7.1999 C 328, s. 7 17.11.1999

IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT/SCANCEM 12.7.1999

IV/M.1517 RHODIA/DONAU CHEMIE/ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248, s. 10 1.9.1999

IV/M.1471 STATOIL/ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS/FLS INDUSTRIES/DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228, s. 11 11.8.1999

IV/M.1595 BRITISH STEEL/HOOGOVENS (se IV/ECSC.1310) 15.7.1999 C 277, s. 5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF/SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248, s. 9 1.9.1999

IV/M.1510 BT/AT&T/JAPAN TELECOM 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO/RAYCHEM 20.7.1999 C 342, s. 12 30.11.1999

IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE 
CORPORATION/AAS 22.7.1999 C 228, s. 12 11.8.1999

IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE/GUCCI 22.7.1999 C 290, s. 2 12.10.1999

IV/M.1592 TOYOTA MOTOR/TOYOTA DENMARK 23.7.1999 C 248, s. 9 1.9.1999

IV/M.1470 GOODYEAR/SUMITOMO 23.7.1999 C 227, s. 19 10.8.1999

IV/M.1551 AT&T/MEDIAONE 23.7.1999 C 277, s. 5 30.9.1999

IV/M.1612 WAL-MART/ASDA 23.7.1999 C 225, s. 12 7.8.1999

IV/M.1556 MO OCH DOMSJÖ/SCA 23.7.1999 C 264, s. 18 18.9.1999

IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT
PARTNERS/HILLSDOWN HOLDINGS 30.7.1999 C 278, s. 4 1.10.1999

IV/M.1553 FRANCE TELECOM/EDITEL/LINCE 30.7.1999 C 11, s. 5 14.1.2000

IV/M.1589 MERITOR/ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262, s. 6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO PLUS 2.8.1999 C 287, s. 3 8.10.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256, s. 5 9.9.1999

IV/M.1547 LUFTHANSA/AMADEUS/START 2.8.1999 C 241, s. 8 26.8.1999

IV/M.1616 ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD/BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO 3.8.1999 C 306, s. 37 23.10.1999

IV/M.1574 KIRCH/MEDIASET 3.8.1999 C 255, s. 3 8.9.1999

IV/M.1494 SAIR GROUP/AOM 3.8.1999 C 245, s. 29 28.8.1999

IV/M.1593 STS/TEERBAU 9.8.1999 C 275, s. 7 29.9.1999

IV/M.1615 HSBC/LINDENGRUPPEN/CIH 9.8.1999
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IV/M.1378 HOECHST/RHÔNE-POULENC 9.8.1999 C 254, s. 5 7.9.1999

IV/M.1637 DB INVESTMENTS/SPP/ÖHMAN 11.8.1999 C 11, s. 3 14.1.2000

IV/M.1555 HEINEKEN/CRUZCAMPO 17.8.1999

IV/M.1594 PREUSSAG/BABCOCK BORSIG 17.8.1999 C 292, s. 3 13.10.1999

IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE/NALCO 20.8.1999 C 287, s. 4 8.10.1999

IV/M.1629 KNORR BREMSE/MANNESMANN 20.8.1999

IV/M.1618 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 
SCOTLAND TRUST BANK 25.8.1999

IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS/ALLIANZ-EULER/JV 26.8.1999 C 285, s. 6 7.10.1999

IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE/TRYGG-HANSA 26.8.1999

IV/M.1640 ACERALIA/UCIN (Se också IV/ECSC.1313) 26.8.1999 C 5, s. 9 8.1.2000

IV/M.1660 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 
SCOTLAND/RBSI SECURITY SERVICES 26.8.1999

IV/M.1632 RECKITT + COLMAN/BENCKISER 3.9.1999 C 332, s. 14 20.11.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 7.9.1999 C 263, s. 3 17.9.1999

IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS/SAIT
RADIO HOLLAND 8.9.1999 C 278, s. 5 1.10.1999

IV/M.1596 ACCOR/BLACKSTONE/COLONY/VIVENDI 8.9.1999 C 347, s. 7 3.12.1999

IV/M.1653 BUHRMANN/CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278, s. 4 1.10.1999

IV/M.1670 GERIL/FCC CONSTRUCCION/ENGIL 10.9.1999 C 278, s. 6 1.10.1999

IV/M.1621 PAKHOED/VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282, s. 3 5.10.1999

IV/M.1627 CU ITALIA/BANCA DELLE MARCHE/JV 13.9.1999 C 278, s. 5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE UMWELT/VIVENDI/BERLINER 
WASSERBETRIEBE 13.9.1999

IV/M.1630 AIR LIQUIDE/BOC 16.9.1999 C 266, s. 4 21.9.1999

IV/M.1642 ELF AQUITAINE/TOTALFINA 17.9.1999

IV/M.1644 WIENERBERGER/DSCB/STEINZEUG 17.9.1999 C 4, s. 9 7.1.2000

IV/M.1623 ALLIED SIGNAL/MTU 20.9.1999 C 11, s. 3 14.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 22.9.1999

IV/M.1656 HUHTAMÄKI OYJ/PACKAGING INDUSTRIES 
VAN LEER 23.9.1999 C 287, s. 3 8.10.1999

IV/M.1643 IBM/SEQUENT 23.9.1999 C 342, s. 12 30.11.1999

IV/M.1682 ASHLAND/SUPERFOS 23.9.1999 C 309, s. 3 28.10.1999

IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM/ONE2ONE 27.9.1999 C 309, s. 3 28.10.1999

IV/M.1674 MAERSK/ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF/LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323, s. 11 11.11.1999

IV/M.1691 AEGON/GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313, s. 7 30.10.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN 30.9.1999 C 319, s. 6 6.11.1999

IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA/EZH 30.9.1999

IV/M.1654 TELEXIS/EDS 30.9.1999 C 313, s. 6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG BACCHUS/BALLY 30.9.1999 C 295, s. 2 15.10.1999

IV/M.1641 LINDE/AGA 1.10.1999 C 285, s. 4 7.10.1999

IV/M.1628 TOTALFINA/ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322, s. 5 10.11.1999

IV/M.1651 MAERSK/SEA-LAND 6.10.1999 C 313, s. 6 30.10.1999
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IV/M.1689 NESTLÉ/PILLSBURY/HÄAGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316, s. 9 4.11.1999

IV/M.1694 EMC/DATA GENERAL 6.10.1999 C 347, s. 6 3.12.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 13.10.1999

IV/M.1597 CASTROL/CARLESS/JV 14.10.1999 C 16, s. 5 20.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 15.10.1999

IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES/MB-
AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT 15.10.1999

IV/M.1702 VEDIOR/SELECT APPOINTMENTS 18.10.1999 C 357, s. 5 9.12.1999

IV/M.1698 RWA/NORDSEE/CERNY 20.10.1999

IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND/SYNBRA 20.10.1999 C 351, s. 37 4.12.1999

IV/M.1679 FRANCE TELECOM/STI/SRD 21.10.1999 C 335, s. 3 23.11.1999

IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU/ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326, s. 11 13.11.1999

IV/M.1714 FÖRENINGSSPARBANKEN/FI-HOLDING/FIH 21.10.1999 C 353, s. 5 7.12.1999

IV/M.1575 THYSSEN KRUPP/VDM EVIDAL/KME SCHMÖLE 22.10.1999

IV/M.1672 VOLVO/SCANIA 25.10.1999 C 324, s. 10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG PARTNERS II/PIAGGIO 25.10.1999

IV/M.1703 PHELPS DODGE/ASARCO 27.10.1999 C 313, s. 7 30.10.1999

IV/M.1571 NEW HOLLAND/CASE 28.10.1999 C 9, s. 12 13.1.2000

IV/M.1687 ADECCO/OLSTEN 29.10.1999

IV/M.1587 DANA/GKN 4.11.1999 C 9, s. 10 13.1.2000

IV/M.1732 SYDKRAFT/HEW/HANSA ENERGY TRADING 4.11.1999

IV/M.1677 BT/LGT TELECOM 8.11.1999 C 4, s. 9 7.1.2000

IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND/ALFRED C. 
TOEPFER INTERNATIONAL/INTRADE 9.11.1999 C 5, s. 7 8.1.2000

IV/M.1663 ALCAN/ALUSUISSE 10.11.1999 C 5, s. 8 8.1.2000

IV/M.1719 DELTA LLOYD VERZEKERINGSGROEP/NUTS 
OHRA 10.11.1999 C 357, s. 5 9.12.1999

IV/M.1715 ALCAN/PECHINEY 10.11.1999 C 5, s. 8 8.1.2000

IV/M.1626 SAIR GROUP/SAA 15.11.1999

IV/M.1711 TYCO/SIEMENS 16.11.1999 C 11, s. 4 14.1.2000

IV/M.1652 D’IETEREN/PGSI 17.11.1999 C 357, s. 4 9.12.1999

IV/M.1723 ILLINOIS TOOL WORKS/PREMARK 17.11.1999

IV/M.1667 BBL/BT/ISP-BELGIUM 17.11.1999

IV/M.1736 UIAG/CARLYLE/ANDRITZ 17.11.1999 C 14, s. 7 19.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 18.11.1999

IV/M.1681 AKZO NOBEL/HOECHST ROUSSEL VET 22.11.1999 C 11, s. 5 14.1.2000

IV/M.1599 DUPONT/TEIJIN 24.11.1999 C 4, s. 10 7.1.2000

IV/M.1538 DUPONT/SABANCI 24.11.1999 C 16, s. 4 20.1.2000

IV/M.1701 GRUNER + JAHR/DEKRA/FAIRCAR 24.11.1999 C 9, s. 8 13.1.2000

IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED/SUPERFOS 24.11.1999 C 357, s. 4 9.12.1999

IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD 
(MARMORANDUM)/NESTE CHEMICALS 29.11.1999 C 7, s. 2 11.2.2000

IV/M.1761 TOYOTA MOTOR/TOYOTA FRANCE 30.11.1999 C 358, s. 7 10.12.1999

IV/M.1650 ACEA/TELEFONICA 1.12.1999

IV/M.1754 MORGAN GRENFELL/PIAGGIO 1.12.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 1.12.1999
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IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 1.12.1999

IV/M.1700 AVNET/EUROTRONICS 3.12.1999

IV/M.1739 IVECO/FRAIKIN 3.12.1999

IV/M.1735 SEITA/TABACALERA 3.12.1999

IV/M.1636 MMS/DASA/ASTRIUM 3.12.1999 C 358, s. 7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC/TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7, s. 2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-KYMMENE/STORA ENSO/METSÄLIITTO/JV 3.12.1999

IV/M.1740 HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND 
CHILLED FOODS 6.12.1999 C 4, s. 10 7.1.2000

IV/M.1764 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN/BFG 
BANK 10.12.1999

IV/M.1768 SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS 10.12.1999 C 11, s. 6 14.1.2000

IV/M.1675 DUCROS/HERO FRANCE 13.12.1999

IV/M.1759 RMC/RUGBY 15.12.1999

IV/M.1717 SIEMENS/ITALTEL 15.12.1999 C 21, s. 26 25.1.2000

IV/M.1763 SOLUTIA/VIKING RESINS 17.12.1999

IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN/NS GROEP/JV SERVICE 
STORES 17.12.1999 C 13, s. 4 18.1.2000

IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES/WOOLWICH 17.12.1999 C 16, s. 4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR ASSOCIATES/SIEMENS NIXDORF RETAIL
AND BANKING SYSTEMS 17.12.1999 C 21, s. 26 25.1.2000

IV/M.1755 CVC/ACORDIS 20.12.1999

IV/M.1790 DEUTSCHE BANK/BHS/PAGO 20.12.1999 C 16, s. 5 20.1.2000

IV/M.1760 MANNESMANN/ORANGE 20.12.1999

IV/M.1767 AT&T/IBM/INTESA 20.12.1999

IV/M.1773 NORDIC CAPITAL/TRELLEBORG 20.12.1999

IV/M.1781 ELECTROLUX/ERICSSON 20.12.1999

IV/M.1693 ALCOA/REYNOLDS 20.12.1999

IV/M.1791 UBS CAPITAL/VENCAP/STIGA 20.12.1999 C 14, s. 7 19.1.2000

IV/M.1775 INGERSOLL-RAND/DRESSER-RAND/
INGERSOLL-DRESSER PUMP 22.12.1999

IV/M.1789 INA/LUK 22.12.1999

IV/M.1742 SUN CHEMICAL/TOTALFINA/COATES 22.12.1999

IV/M.1671 DOW CHEMICAL/UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5, s. 7 08.1.2000

Ärende nr Namn Datum EGT Datum för
för offentlig-
beslut görande

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999

JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000

JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999

JV 19 KLM/Alitalia 11.8.1999 C 92 5.4.2000*

JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17.8.1999 9.12.1999*

* Tillkännagivande om att ett beslut har fattats.
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JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999

JV 26 FreeCom./Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999

JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL Spain 3.12.1999 C 67 9.3.2000

JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999

JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999

JV 23 Telefonica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999 C 116 26.4.2000

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

Ärende nr Namn Datum för EGT Datum för
beslut offentlig-

göroche

IV/M.1221 REWE/MEINL 3.2.1999

IV/M.1313 DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162, s. 7 9.6.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 9.6.1999 C 170, s. 4 17.6.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167, s. 5 15.6.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 15.6.1999 C 181, s. 18 26.6.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 3.8.1999 C 227, s. 22 10.8.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 30.8.1999 C 259, s. 9 11.9.1999

1.2 Beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Ärende nr Namn Datum för beslut

ECSC.1268 Usinor/Cockerill – 4.2.1999 4.2.1999

ECSC.1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

ECSC.1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

ECSC.1310 British Steel/Hoogovens 15.7.1999

ECSC.1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

ECSC.1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

ECSC.1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

ECSC.1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

ECSC.1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. Beslut enligt artikel 66 i EKSG-fördraget
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E — Pressmeddelanden

1. Beslut enligt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

1.1 Beslut enligt artikel 6.1 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Referens Datum Ämne

IP/99/8 7.1.1999 Kommissionen godkänner Philips återköp av sin andel från Philips Consumer 
Communications - ett tidigare samriskföretag mellan Philips och Lucent 
Technologies

IP/99/19 13.1.1999 Kommissionen ger grönt ljus för samgåendet mellan Siebe och BTR

IP/99/20 13.1.1999 Kommissionen godkänner Menzies och Lufthansas samriskföretag vid 
flygplatsen i Manchester

IP/99/21 14.1.1999 Kommissionen godkänner koncentrationen Newelll/Rubbermaid

IP/99/22 13.1.1999 Kommissionen godkänner Akzo Nobels och Glaverbels övertagande av 
Eijkelkamp

IP/99/42 21.1.1999 Kommissionen godkänner Gaz de France Deutschlands och Bewags förvärv 
av den gemensamma kontrollen över GasAG

IP/99/49 27.1.1999 Kommissionen ger klartecken för Electricité de Frances förvärv av London 
Electricity

IP/99/50 27.1.1999 Kommissionen har inga invändningar mot Alba AG & Co. KG:s förvärv av 
andelar från Elsa Elbe-Saale Recycling GmbH, ett helägt dotterbolag till Otto

IP/99/51 27.1.1999 Kommissionen ger klartecken för samriskföretaget mellan Pechiney och 
Samancor inom sektorn för kiselmetaller

IP/99/62 2.2.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av koncentrationen KLM/
Martinair

IP/99/63 2.2.1999 Kommissionen godkänner Rexams övertagande av PLM

IP/99/64 2.2.1999 Kommissionen ger klartecken för Recoletos förvärv av den gemensamma 
kontrollen över utgivaren av “El Mundo”

IP/99/86 4.2.1999 Kommissionen godkänner Volkswagen AG:s övertagande av Autoeuropa

IP/99/87 4.2.1999 Kommissionen ger klartecken för Tyco Internationals förvärv av AMP

IP/99/88 4.2.1999 Kommissionen ger klartecken för Deutsche Bank AG:s (Tyskland) förvärv av 
Coral-koncernen (Förenade kungariket)

IP/99/89 4.2.1999 Kommissionen godkänner Cargills förvärv av Continental Grain’s Commodity 
Marketing Group division

IP/99/92 4.2.1999 Kommissionen godkänner på vissa villkor Usinors (Frankrike) förvärv av 
Cockerill Sambre (Belgien)

IP/99/93 5.2.1999 Kommissionen ger klartecken för Nordic Capitals förvärv av den gemensamma 
kontrollen över det svenska möbelföretaget Hilding Anders

IP/99/96 8.2.1999 Kommissionen ger klartecken för DuPonts (USA) förvärv av Herberts AG 
(Tyskland)

IP/99/97 8.2.1999 Kommissionen ger klartecken för International Paper Companys förvärv av 
Union Camp Corporation (båda USA)

IP/99/99 9.2.1999 Kommissionen ger klartecken för samgåendet mellan två finska företag, Valmet 
och Rauma

IP/99/100 10.2.1999 Kommissionen bötfäller A.P. Møller för försenad anmälan och olagligt 
genomförande av tre koncentrationer

IP/99/106 12.2.1999 Kommissionen godkänner bildandet av Autofin, ett samriskföretag inom 
banksektorn i Grekland
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IP/99/107 12.2.1999 Kommissionen godkänner Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:s förvärv av 
Rexams verksamhet på området industriförpackningar

IP/99/115 16.2.1999 Kommissionen godkänner Bertelsmanns (Tyskland) förvärv av Springer-
Verlagsgruppe (Österrike/Tyskland)

IP/99/116 16.2.1999 Kommissionen godkänner TPG:s förvärv av Jet Services

IP/99/124 17.2.1999 Kommissionen godkänner Deutsche Posts övertagande av Danzas (Schweiz)

IP/99/129 23.2.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag på kreditkortsområdet

IP/99/134 25.2.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Deutsche Post 
och Securicor

IP/99/135 25.2.1999 Kommissionen ger klartecken för Polar Motors Group Ltd.:s förvärv av 
Dagenham Motors Group PLC

IP/99/138 1.3.1999 Kommissionen godkänner att Halifax Plc (Förenade kungariket) och Cetelem 
SA(Frankrike) övertar kontrollen över Harry Dawn Ltd (Förenade kungariket)

IP/99/139 1.3.1999 Kommissionen ger klartecken för CVC:s förvärv av den gemensamma 
kontrollen över Wavin

IP/99/140 1.3.1999 Kommissionen godkänner La Postes (Frankrike) förvärv av Denkhaus 
(Tyskland)

IP/99/151 3.3.1999 Kommissionen godkänner CRH:s (Irland) förvärv av den fullsätndiga kontrollen 
över Ibstock (Förenade kungariket)

IP/99/153 4.3.1999 Kommissionen godkänner Mondi Minorco Papers förvärv av AFP (Europe) 
Limiteds wellpappverksamhet

IP/99/154 5.3.1899 Kommissionen godkänner Vivendis förvärv av kontrollen över FCC

IP/99/155 4.3.1999 Kommissionen godkänner BASF:s och Svenska Lantmännens Riksförbund ek 
för:s förvärv av den gemensamma kontrollen över Svalöf Weibull AB

IP/99/156 4.3.1999 Kommissionen ger klartecken för Lafarge SA:s (Frankrike) och Titan Cement 
Company SA:s (Grekland) förvärv av den gemensamma kontrollen över Beni 
Suef Cement Co. (Egypten)

IP/99/157 5.3.1999 Kommissionen kommer att genomföra en noggrannare undersökning av 
koncentrationsärendet Deutsche Post/trans-o-flex

IP/99/162 9.3.1999 Kommissionen ger klartecken för det samriskföretag som förenar Thomas 
Cooks och Carlsons verksamhet på den brittiska marknaden för fritidsresor

IP/99/163 9.3.1999 Kommissionen ger klartecken för CVC Capital Partners förvärv av den 
gemensamma kontrollen över Dynoplast Group of Companies

IP/99/167 12.3.1999 Kommissionen godkänner TRW:s förvärv av Lucas Varity

IP/99/175 16.3.1999 Kommissionen godkänner koncentrationen Sanofi-Synthélabo (Frankrike)

IP/99/176 16.3.1999 Kommissionen godkänner Teksids förvärv av Renaults gjuteriverksamhet

IP/99/177 16.3.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Thomson-CSF 
och Racal Electronics

IP/99/178 16.3.1999 Kommissionen godkänner Daimler Chrysler AG:s förvärv av den fullständiga 
kontrollen över ABB Daimler Benz Transportation (Adtranz)

IP/99/188 18.3.1999 Kommissionen ger klartecken för Hyundais förvärv av Kia

IP/99/189 18.3.1999 Kommissionen godkänner koncentrationen BAT/Rothmans inom sektorn för 
tobaksvaror

IP/99/196 26.3.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Carrier och Toshiba

IP/99/197 29.3.1999 Kommissionen godkänner samgåendet mellan Total och PetroFina förutsatt 
att vissa åtaganden fullgörs, och en del av transaktionen hänskjuts till de 
franska konkurrensmyndigheterna

IP/99/199 29.3.1999 Kommissionen godkänner Cinven och CVC:s förvärv av det brittiska 
vadförmedlingsföretaget William Hill

IP/99/201 29.3.1999 Kommissionen godkänner Fords (USA) förvärv av Volvo Cars (Sverige)
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IP/99/214 7.4.1999 Kommissionen ger klartecken för Eaton Corporations förvärv av Aeroquip-
Vickers, Incorporated

IP/99/215 7.4.1999 Kommissionen godkänner GEA:s övertagande av Metallgesellschaft

IP/99/218 9.4.1999 Kommissionen ger klartecken för AXA:s övertagande av Guardian Royal 
Exchange, på vissa villkor

IP/99/219 9.4.1999 Kommissionen godkänner Thyssen Handelsunion AG:s förvärv av Mannesmann 
Handel AG

IP/99/220 9.4.1999 Kommissionen hänskjuter koncentrationen Rabobank-Beeck/Homann till 
tyska Bundeskartellamt

IP/99/221 9.4.1999 Kommissionen godkänner Lucent Technologies förvärv av Ascend 
Communications

IP/99/222 9.4.1999 Kommissionen godkänner koncentrationen Sms/Mannesmann Demag

IP/99/226 13.4.1999 Kommissionen godkänner Kingfishers förvärv av det tyska fotolaboratoriet 
Wegert-Großlabor

IP/99/229 15.4.1999 Kommissionen inleder en ingående undersökning av Hutchisons och 
Rotterdams hamnmyndigheters förvärv av ECT

IP/99/231 16.4.1999 Kommissionen ger klartecken för Agfa-Gevaerts (Belgien) förvärv av en del 
av Sterlings (USA) tillgångar

IP/99/233 20.4.1999 Kommissionen godkänner på vissa villkor Rohms och Haas (båda USA) 
förvärv av Morton International

IP/99/249 22.4.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Financial Times (Förenade 
kungariket) och Gruner+Jahr (Tyskland)

IP/99/251 22.4.1999 Kommissionen ger klartecken för Swiss Lifes (Schweiz) förvärv av Lloyd 
Continental (Frankrike)

IP/99/252 23.4.1999 Kommissionen godkänner Deutsche Telekoms övertagande av Max Mobil 
(Österrike)

IP/99/253 22.4.1999 Kommissionen godkänner Olivettis förvärv bav Telecom Italia (båda Italien)

IP/99/255 22.4.1999 Kommissionen återkallar sitt urspungliga beslut om att godkänna fusionen 
Sanofi-Synthélabo, men säger att tidtabellen fortfarande gäller

IP/99/256 23.4.1999 Kommissionen godkänner Deutsche Bank övertagande av Bankers Trust

IP/99/259 23.4.1999 Kommissionen ger klartecken för AT&T Corp.:s förvärv av IBM Global 
Network

IP/99/260 26.4.1999 Kommissionen godkänner fusionen mellan Mondadoris italineksa bokklubbar 
och Bertelsmann

IP/99/262 27.4.1999 Kommissionen ger klartecken för Denso Corporations (Japan) övertagande av 
Magneti Marelli Manufacturing (Italien)

IP/99/263 27.4.1999 Kommissionen godkänner Imetals förvärv av English China Clays på vissa 
villkor

IP/99/276 28.4.1999 Kommissionen godkänner att Fyffes och Capespan Group förvärvar den 
gemensamma kontrollen över Capespan International

IP/99/278 29.4.1999 Kommissionen godkänner de icke militära delarna av fusionen mellan 
Lagardère och Aérospatiale

IP/99/283 30.4.1999 Kommissionen ger klartecken för Vivendis (Frankrike) förvärv av US Filter 
(USA)

IP/99/284 30.4.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Snecma och 
Sabena

IP/99/285 30.4.1999 Kommissionen godkänner Carlyles förvärv av Honsel

IP/99/289 3.5.1999 Kommissionen ger klartecken för Lear Corporations förvärv av United 
Technologies Automotive Inc.

IP/99/297 6.5.1999 Kommissionen ger klartecken för MAN Rolands (Tyskland) förvärv av 
Omnigraph (Tyskland)
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IP/99/301 4.5.1999 Kommissionen har inga invändningar mot Finmeccanicas förvärv av 
konkursföretaget Breda Fucine Meridionales tillgångar

IP/99/306 5.5.1999 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av ett samriskföretag 
mellan Kvaerner och Ahlström inom sektorn för kemisk massa

IP/99/309 7.5.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Bertelsmann (Tysk-
land) och Havas (Frankrike) för försäljning av franska böcker via Internet

IP/99/310 7.5.1999 Kommissionen godkänner att Johnson & Son (USA) förvärvar 35 % av 
samriskföretaget Cofresco av Dow Chemicals (USA)

IP/99/311 7.5.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Kuoni (Schweiz) och First 
Choice (Förenade kungariket) inom resebranschen

IP/99/312 7.5.1999 Kommissionen ger klartecken för att Thomson-CSF (Frankrike), Caja Madrid 
och Banco Zaragozano (Spanien) förvärvar den gemensamma kontrollen över 
Indra (Spanien)

IP/99/315 10.5.1999 Kommissionen ger klartecken för Maersk A/S (Danmark) förvärv av Safmarine 
Container Lines NV (Sydafrika) i linjerederibranschen

IP/99/316 10.5.1999 Kommissionen ger klartecken för samriskföretaget Scandinavian Mill Service 
inom sektorn för allmänna underhållstjänster i massa- och pappersindustrin

IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post har tagit tillbaka sin anmälan av det planerade samgåendet 
med Trans-o-flex

IP/99/320 17.5.1999 Kommissionen ger klartecken för TNT Post Groups (Netherländerna) förvärv 
av Tecnologistica (Italien)

IP/99/325 11.5.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Rolls-Royce, SIA
och HAESL

IP/99/331 17.5.1999 Kommissionen ger klartecken för transaktionen Renault/Nissan (Frankrike/
Japan)

IP/99/335 19.5.1999 Kommissionen godkänner fusionen mellan Sanofi och Synthélabo (Frankrike) 
på ett villkor

IP/99/336 19.5.1999 Kommissionen ger grönt ljus för UBS (Schweiz) förvärv av Groupe Valfond 
(Frankrike)

IP/99/342 25.5.1999 Kommissionen godkänner fusionen mellan Vodafone och AirTouch

IP/99/343 25.5.1999 Kommissionen godkänner att ett konsortium bestående av Hochtief och 
Frankfurts flygplats förvärvar flygplatsen Berlin Brandenburgding

IP/99/344 25.5.1999 Kommissionsledamot Van Miert välkomnar Coca-Colas beslut att avstå från 
förvärvet av Schweppes på den europeiska kontinenten

IP/99/355 26.5.1999 Kommissionen godkänner Boschs (Tyskland) och Magneti Marellis (Italien) 
samriskföretag

IP/99/356 26.5.1999 Kommissionen ger klartecken för United Technologies övertagande av 
Sundstrand (båda USA)

IP/99/363 1.6.1999 Kommissionen ger klartecken för Fords förvärv av det brittiskbaserade 
företaget Kwik-Fit plc

IP/99/367 3.6.1999 Kommissionen godkänner att ABB och Alstom bildar ett samriskföretag för 
elproduktionsutrustning

IP/99/369 3.6.1999 Kommissionen godkänner General Electrics (USA) förvärv av Alstoms 
(Frankrike) verksamhet på området tunga gasturbiner

IP/99/370 3.6.1999 Kommissionen ger klartecken för Solvays (Belgien) förvärv av BASF:s 
(Tyskland) PVC- och PVDC-verksamhet

IP/99/374 4.6.1999 Kommissionen godkänner Schneiders (Frankrike) förvärv av Lexel (Danmark)

IP/99/375 4.6.1999 Kommissionen godkänner att BayWa (Tyskland) och RWA Genossenschaft 
(Österrike) förvärvar den gemensamma kontrollen över RWA AG (Österrike)

IP/99/384 9.6.1999 Kommissionen ger klartecken för Aegon NV:s (Nederländerna) förvärv av 
kontrollen över Transamerica Corporation (USA)
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IP/99/388 11.6.1999 Kommissionen inleder en noggrann undersökning av koncentrationen BP
Amoco/Arco

IP/99/390 11.6.1999 Kommissionen ger klartecken för koncentrationen mellan Media Planning 
och Havas Advertising

IP/99/391 14.6.1999 Kommissionen hänskjuter det planerade samriskföretaget CSME/MSCA/ROCK 
till de behöriga franska myndigheterna

IP/99/392 14.6.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Thomson-CSF 
och Eurocopter

IP/99/393 14.6.1999 Kommissionen godkänner TI Group plc:s förvärv av Walbro Corporation

IP/99/397 16.6.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Kingfisher och ASDA

IP/99/402 17.6.1999 Kommissionen ger klartecken för Otto Versands (Tyskland) förvärv av 
Freemans (Förenade kungariket)

IP/99/403 18.6.1999 Kommissionen godkänner Getronics (Nederländerna) förvärv av Wang (USA)

IP/99/408 22.6.1999 Kommissionen godkänner Artémis SA:s (Frankrike) förvärv av Sanofi Beauté 
(Frankrike)

IP/99/409 22.6.1999 Kommissionen godkänner DuPont de Nemours & Co.:s förvärv av Pioneer 
Hi-Bred International Inc. (båda USA)

P/99/410 22.6.1999 Kommissionen godkänner Lucchini Groups (Italien) förvärv av Ascométal 
(Frankrike)

IP/99/421 24.6.1999 KLM har återtagit sin anmälan av den planerade fusionen med Martinair

IP/99/422 24.6.1999 Kommissionen godkänner Ipstats (Nederländerna) förvärv av Unimetal 
(Frankrike)

IP/99/424 25.6.1999 Kommissionen ger klartecken för Hyundai Electronics Industries förvärv av 
LG Semicon (båda Sydkorea)

IP/99/426 28.6.1999 Kommissionen godkänner de icke militära delarna av fusionen British 
Aerospace/Marconi (Förenade kungariket)

IP/99/427 28.6.1999 Kommissionen godkänner Cinvens och Investcorps gemensamma förvärv av 
Zenecas avdelning för specialkemikalier (alla Förenade kungariket)

IP/99/428 28.6.1999 Kommissionen godkänner samriskföretaget Astrolink mellan Lockheed 
Martin, TRW (båda USA) och Telespazio (Italien)

IP/99/430 29.6.1999 Kommissionen godkänner Computer Associates förvärv av Platinum (båda 
USA)

IP/99/431 29.6.1999 Kommissionen godkänner Fords förvärv av Compagnie Plastic Omniums 
verksamhet på området plastkomponenter för inredning av bilar

IP/99/445 6.7.1999 Kommissionen godkänner ett samriskbolag bestående av det svenska företaget 
Gränges och det norska företaget Hydro Aluminium, ett dotterbolag till Norsk 
Hydro

IP/99/451 2.7.1999 Kommissionen godkänner Winds förvärv av Enels interna telekomnät, Enel 
STC (båda Italien)

IP/99/452 2.7.1999 Kommissionen godkänner Babcock Borsigs förvärv av AE Energietechnik

IP/99/453 2.7.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag för majs och solrosfrö

IP/99/454 2.7.1999 Kommissionen ger klartecken för HSBC:s två förvärv inom den finansiella 
sektorn

IP/99/456 5.7.1999 Kommissionen motsätter sig inte Deutsche Posts förvärv av Nedlloyd’s land-
transportverksamhet – andra konkurrensaspekter skall undersökas ytterligare

IP/99/458 6.7.1999 Kommissionen ger klartecken för Norsk Hydros förvärv av Saga Petroleum

IP/99/459 6.7.1999 Kommissionen godkänner ISS förvärv av Abilis

IP/99/460 6.7.1999 Kommissionen ger klartecken för CVC:s förvärv av Danones och Gerresheimers 
verksamhet på området glasförpackningar för livsmedel och drycker

IP/99/481 9.7.1999 Kommissionen godkänner Unisources förvärv av den fullständiga kontrollen 
över AUCS
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IP/99/485 9.7.1999 Kommissionen motsätter sig inte Deutsche Posts förvärv av ASG

IP/99/524 19.7.1999 Kommissionen godkänner fusionen mellan British Steel (Förenade kungariket) 
och Hoogovens (Nederländerna)

IP/99/533 20.7.1999 Kommissionen upphäver de portugisiska åtgärderna mot BSCH:s förvärv av 
den gemensamma kontrollen över Champalimauds grupp

IP/99/544 20.7.1999 Kommissionen ger kartecken för EdF:s förvärv av SWEB (Förenade kungariket)

IP/99/552 22.7.1999 Kommissionen godkänner BT:s (Förenade kungariket) och AT&T:s (USA) 
förvärv av Japan Telecom (Japan)

IP/99/553 22.7.1999 Kommissionen ger klartecken för General Motors (USA) förvärv av Arriva 
Automotive Solutions (Förenade kungariket)

IP/99/557 23.7.1999 Kommissionen godkänner PPR:s (Frankrike) förvärv av Gucci (Italien)

IP/99/561 26.7.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Wal-Mart (USA) och 
ASDA (Förenade kungariket)

IP/99/563 26.7.1999 Kommissionen godkänner att Tyco (Bermuda) förvärvar Raychem (USA)

IP/99/567 27.7.1999 Kommissionen ger klartecken för en fusion i däckbranschen

IP/99/568 27.7.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan AT&T och MediaOne 
(båda USA)

IP/99/590 28.7.1999 Kommissionen ger klartecken för Toyotas förvärv av sin danska bildistributör

IP/99/591 28.7.1999 Kommissionen bötfäller Sanofi och Synthélabo (Frankrike) för att de lämnat 
felaktig information om sin fusion

IP/99/605 30.7.1999 Kommissionen godkänner att de svenska företagen Mo och Domsjö och Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget SCAbildar ett samriskföretag på finpappersområdet

IP/99/606 2.8.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan France Telecom och Editel

IP/99/607 2.8.1999 Kommissionen ger klartecken för Hicks, Muses (USA) övertagande av 
Hillsdown (Förenade kungariket)

IP/99/608 3.8.1999 Kommissionen ger klartecken för Amadeus förvärv av den gemensamma 
kontrollen över Start

IP/99/610 3.8.1999 Kommissionen godkänner att BSCH (Spanien) förvärvar gemensam kontroll 
över Champalimaud-gruppen (Portugal)

IP/99/611 3.8.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Kirch (Tyskland) 
och Mediaset (Italien) inom TV-sektorn

IP/99/615 4.8.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Meritor (USA) och ZF 
Friedrichshafen (Tyskland)

IP/99/616 4.8.1999 Kommissionen godkänner bildandet av samriskföretaget IGO Plus inom den 
nederländska sektorn för allmänna regionala transporter

IP/99/617 4.8.1999 Kommissionen ger klartecken för SAirGroups och Marine-Wendels förvärv 
av flygbolaget AOM Minerve (Frankrike)

IP/99/618 5.8.1999 Hutchison och Rotterdam Municipal Port Management avstår från sitt 
gemensamma förvärv av European Combined Terminals

IP/99/625 10.8.1999 Kommissionen godkänner Vivendis (Frankrike) förvärv av Teerbau (Tyskland)

IP/99/626 10.8.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Hoechst (Tyskland) och 
Rhône-Poulenc (Frankrike) för bildande av Aventis på vissa villkor

IP/99/627 10.8.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag inom sektorn för konstnärsmaterial

IP/99/629 13.8.1999 Kommissionen godkänner att DB Investments (Förenade kungariket), SPP och 
Öhman (båda svenska företag) bildar ett samriskföretag i fastighetsbranschen.

IP/99/632 18.8.1999 Kommissionen hänskjuter Heinekens (Nederländerna) planerade förvärv av 
Cruzcampo (Spanien) till de spanska myndigheterna

IP/99/636 20.8.1999 Kommissionen godkänner Preussags (Tyskland) förvärv av Babcock Borsig 
(Tyskland)

IP/99/637 23.8.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Knorr-Bremse och 
Rexroth (båda Tyskland)
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IP/99/638 23.8.1999 Kommissionen ger grönt ljus för att Suez-Lyonnaise des Eaux (Frankrike) 
förvärvar Nalco (USA)

IP/99/642 27.8.1999 Kommissionen godkänner Arbed-koncernens (Luxemburg) förvärv av Ucíns 
(Spanien) stålverksamhet

IP/99/644 30.8.1999 Kommissionen godkänner Royal & Sun Alliances (Förenade kungariket) förvärv 
av Trygg Hansa (Sverige)

IP/99/649 31.8.1999 Kommissionen ger klartecken för Bank of New Yorks (USA) förvärv av RBS 
Trust Bank (Förenade kungariket)

IP/99/650 31.8.1999 Kommissionen ger klartecken för Bank of New Yorks (USA) förvärv av den 
gemensamma kontrollen över RBSI Security Services (Holdings) Limited 
(Förenade kungariket)

IP/99/651 31.8.1999 Kommissionen godkänner ett factoringsamriskföretag mellan Crédit Lyonnais 
(Frankrike) och Allianz (Tyskland)

IP/99/655 6.9.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Reckitt och Benckiser 
(Förenade kungariket/Nederländerna)

IP/99/665 8.9.1999 Kommissionsledamot Karel Van Miert välkomnar att brittisk-norska Kvaerner 
och finska Ahlström dragit tillbaka ett förslag om samriskföretag

IP/99/669 9.9.1999 Kommissionen inleder ett förfarande mot Portugal för att det inte iakttagit 
beslutet om återtagande i ärendet BSCH/Champalimaud case

IP/99/670 9.9.1999 Kommissionen ger klartecken för en fusion mellan hotellkoncerner

IP/99/673 13.9.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen Pakhoed/Van Ommeren efter spin-
off of storage terminals

IP/99/674 13.9.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan STN Atlas (Tyskland) 
och SAIT Radio Holland (Belgien)

IP/99/677 14.9.1999 Kommissionen godkänner Buhrmanns (Nederländerna) övertagande av 
CorpExpress (USA)

IP/99/678 14.9.1999 Kommissionen godkänner RWE (Tysklands) och Vivendis (Frankrike) 
investeringar i Berlin waterworks

IP/99/679 14.9.1999 Kommissionen godkänner FCC:s (Spanien) förvärv av den gemensamma 
kontroll över Engil (Portugal)

IP/99/680 14.9.1999 Kommissionen godkänner samriskföretagen mellan CU Italia och BDM (both 
Italy)

IP/99/688 17.9.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av L’Air Liquides 
(Frankrike) förvärv av delar av BOC (Förenade kungariket)

IP/99/689 20.9.1999 Kommissionen ger klartecken för Wienerbergers och Cremer & Breuers 
förvärv av den gemensamma kontrollen över Steinzeug GmbH

IP/99/693 21.9.1999 Kommissionen ger klartecken för AlliedSignals (USA) och MTU:s (Tyskland) 
samriskföretag för små aeroderivativa gasturbiner

IP/99/696 24.9.1999 Kommissionen ger klartecken för Ashlands (USA) offentliga anbud på 
Superfos (Danmark)

IP/99/697 24.9.1999 Kommissionen godkänner IBM:s förvärv av Sequent (båda USA)

IP/99/698 24.9.1999 Kommissionen ger klartecken för Huhtamäkis (Finland) förvärv av Van Leer 
(Nederländerna) inom förpackningsbranschen

IP/99/701 27.9.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Maersk (Danmark) och 
ECT (Nederländerna) för driften av en containerterminal

IP/99/702 28.9.1999 Kommissionen godkänner Deutsche Telekoms (Tyskland) förvärv av One2One 
(Förenade kungariket)

IP/99/707 29.9.1999 Kommissionen ger klartecken för Aegon UK Plc:s (Nederländerna) förvärv 
av Guardian Life Business (Förenade kungariket)

IP/99/711 29.9.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Exxon och Mobil (båda 
USA) på vissa villkor
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IP/99/715 1.10.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Telexis och EDS inom 
call center-branschen

IP/99/716 1.10.1999 Kommissionen ger klartecken för PreussenElektras (Tyskland) övertagande av 
EZH (Nederländerna)

IP/99/717 1.10.1999 Kommissionen godkänner att Gefco förvärvar kontrollen över KN ELAN 
(Tyskland)

IP/99/719 1.10.1999 Kommissionen ger på vissa villkor grönt ljus för ett samriskföretag mellan 
Siemens (Tyskland) och Fujitsu (Japan) för tillverkning av datorhårdvara

IP/99/720 1.10.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av svenska AGA:s förvärv 
av tyska Linde (marknaden för industrigas)

IP/99/723 4.10.1999 Kommissionen ger klartecken för TPG:s (USA) övertagande av Bally (Schweiz)

IP/99/730 7.10.1999 Kommissionen inleder en noggrann undersökning av den föreslagna fusionen 
mellan TotalFina och Elf Aquitaine (Frankrike)

IP/99/732 7.10.1999 Kommissionen ger klartecken för det amerikanska samriskföretaget mellan 
Nestlé USA och Pillsbury

IP/99/733 7.10.1999 Kommissionen godkänner Maersks (Danmark) förvärv av Sea-Lands (USA) 
verksamhet på området för regelbundna containertransporter till sjöss

IP/99/734 7.10.1999 Kommissionen ger klartecken för EMC:s förvärv av Data General (båda USA)

IP/99/749 13.10.1999 Kommissionen fortsätter ett förfarande mot Portugal för att landet negligerat 
kommissionen beslut om återtagande i ärendet BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Castrol och 
Carless Refining och Marketing Ltd.

IP/99/762 18.10.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag för leasing av bilar i Österrike 
mellan DaimlerChrysler och Pappas Group

IP/99763 18.10.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av fusionen mellan de 
kanadensiska flygbolagen

IP/99/770 19.10.1999 Kommissionen godkänner en fusion mellan företag som förmedlar 
korttidsarbete

IP/99/773 20.10.1999 Finansiella tjänster: Kommissionen beslutar att avge ett motiverat yttrande till 
Portugal på grund av förbudet mot BSCH:s innehav i Champalimaud-
koncernen

IP/99/774 20.10.1999 Gemenskapens konkurrensrätt: Kommissionen upphäver Portugals åtgärder 
mot BSCH/Champalimaud-koncentrationen

IP/99/779 21.10.1999 Kommissionen godkänner att Gilde Buy-Out Fund förvärvar Shells andel i 
Synbra B.V.

IP/99/780 21.10.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan RWA Raiffaisen Ware 
Austria AG och Nordsee GmbH, Österrike

IP/99/785 22.10.1999 Kommissionen godkänner ett portugisiskt samriskföretag mellan France 
Telecom och Sonae-koncernen

IP/99/791 25.10.1999 Kommissionen godkänner Tapis Saint-Maclous förvärv av Allied Carpets

IP/99/792 25.10.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Thyssen Krupp 
(Tyskland) och SMI (Italien)

IP/99/793 26.10.1999 Kommissionen inleder en ingående undersökning av samgåendet mellan 
Volvo och Scania

IP/99/797 26.10.1999 Kommissionen godkänner FöreningsSparbankens förvärv av FIH

IP/99/811 28.10.1999 Kommissionen ger klartecken för New Hollands (Nederländerna) förvärv av 
Case Corporation (USA) med förbehåll för omfattande villkor

IP/99/815 29.10.1999 Kommissionen godkänner det schweizbaserade Adeccos förvärv av USA-
baserade Olsten employment services

IP/99/818 3.11.1999 Kommissionen hänskjuter ärendet BSCH/Champalimaud till EG-domstolen
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IP/99/820 5.11.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Dana Corporation 
och GKN plc (båda Förenade kungariket) för verksamhet på området för lätta 
propellerskaft

IP/99/835 11.11.1999 Kommissionen inleder en noggrann undersökning av fusionerna mellan 
aluminiumproducenterna Alcan, Alusuisse och Pechiney

IP/99/839 10.11.1999 Kommissionen godkänner British Telecoms förvärv av andelar i LGT
Telecom (Korea)

IP/99/840 10.11.1999 Kommissionen godkänner att Archer Daniels Midland Company förvärvat 
gemensam kontroll över Alfred C. Toepfer International and InTrade

IP/99/842 11.11.1999 Kommissionen godkänner en fusion i försäkringsbranschen i Nederländerna 
och Belgien

IP/99/845 16.11.1999 Kommissionen godkänner SairGroups förvärv av en andel i South African 
Airways

IP/99/852 17.11.1999 Kommissionen ger klartecken för Tycos förvärv av Siemens elektromekaniska 
komponentverksamhet

IP/99/855 18.11.1999 Kommissionen ger klartecken för ett belgiskt samriskföretag mellan BT och 
BBL

IP/99/857 18.11.1999 Kommissionen godkänner Illinois Tool Works förvärv av Premark International

IP/99/858 18.11.1999 Kommissionen ger klartecken för d’Ieterens förvärv of kontrollen över Plate 
Glass & Shatterprufe Industrie

IP/99/859 18.11.1999 Kommissionen godkänner Carlyles och UIAGO:s förvärv av Andritz

IP/99/869 23.11.1999 Kommissionen ger klartecken för Akzo Nobels förvärv av Hoechst Roussel 
Vet GmbH, på vissa villkor

IP/99/891 25.11.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Gruner+Jahr och DEKRA

IP/99/892 25.11.1999 Kommissionen godkänner Industri Kapitals förvärv av Superfos A/S

IP/99/893 25.11.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag för polyesterprodukter 
mellan Dupot och Sabanci

IP/99/894 25.11.1999 Kommissionen ger klartecken för samriskföretaget Polyester Film mellan 
Dupont och Teijin

IP/99/912 30.11.1999 Kommissionen godkänner Industri Kapital (Marmorandum) förvärv av Neste 
Chemicals

IP/99/932 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Acea och Telefonica

IP/99/933 2.12.1999 Kommissionen ger klartecken för att Morgan Grenfell Development Capital 
Syndications Ltd. förvärvar Piaggio & C. SpA

IP/99/934 2.12.1999 Kommissionen ger klartecken för Toyota Motor Corporations förvärv av sin 
franska återförsäljare Toyota France SA

IP/99/942 6.12.1999 Kommissionen godkänner Iveco-koncernens förvärv av Fraikin-koncernen

IP/99/943 6.12.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av bildandet av Astrium, 
ett samriskföretag mellan Matra Marconi Space och DASAinom rymdindustrin

IP/99/945 6.12.1999 Kommissionen har godkänt att Seita (Frankrike) och Tabacalera (Spanien) i 
tobaksbranschen ingår en fusion och bildar Altadis

IP/99/946 7.12.1999 Kommissionen ger klartecken för Avnet Inc.:s förvärv av kontrollen över 
Sonepar Electronique International SA:s (“Sonepar”) verksamhet avseende 
SEI-varumärket inom sektorn för grossistdistribution av elkomponenter

IP/99/947 7.12.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan UPM-Kymmene, 
Stora Enso och Metsäliitto

IP/99/949 7.12.1999 Kommissionen ger klartecken för Heinz Companys (USA) förvärv av United 
Biscuits (Förenade kungariket) verksamhet på området för djupfrysta och 
nedkylda livsmedel

IP/99/969 10.12.1999 Kommissionen godkänner CVC-gruppens förvärv av kontrollen över 
Torraspapel-gruppen
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IP/99/971 13.12.1999 Kommissionen godkänner Skandinaviska Enskilda Bankens förvärv av BfG
Bank

IP/99/972 13.12.1999 Kommissionen godkänner att Schoyen och Goldman Sachs köper Swebus

IP/99/983 14.12.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Ducros och Hero France

IP/99/991 16.12.1999 Kommissionen ger klartecken för RMC-gruppens förvärv av Rugby-gruppen

IP/99/992 16.12.1999 Comission ger klartecken för Siemens och Telecom Italias delning av Italtel

IP/99/1001 20.12.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Sedgwick Noble 
Lowndes (Förenade kungariket) och Woolwich (Förenade kungariket)

IP/99/1003 20.12.1999 Kommissionen ger klartecken för KKR Associates förvärv av Siemens 
Nixdorf Retail och Banking Systems

IP/99/1004 20.12.1999 Kommissionen godkänner Solutias förvärv av Viking Resins-gruppen

IP/99/1006 20.12.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Deutsche Bahn 
och NS Groep

IP/99/1010 20.12.1999 Kommissionen inleder en noggrann underöskning av fusionen mellan 
aluminiumproducenterna Alcoa och Reynolds

IP/99/1012 21.12.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan Deutsche Bank 
och BHS Holding, en medlem av Metro-gruppen

IP/99/1013 21.12.1999 Kommissionen godkänner Nordic Capitals och Trelleborgs förvärv av NT
Holding

IP/99/1014 21.12.1999 Kommissionen ger klartecken för AT&T:s förvärv av Intesas nätanslutnings-
verksamhet

IP/99/1017 21.12.1999 Kommissionen godkänner investmentbolaget CVC Groups förvärv av Akzo 
Nobels Acordis-fiberverksamhet

IP/99/1018 21.12.1999 Kommissionen godkänner Mannesmanns förvärv av Orange

IP/99/1019 21.12.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag mellan Electrolux och Ericsson

IP/99/1023 22.12.1999 Kommissionen godkänner UBS Capitals (Nederländerna) och Vencap:s 
(Sverige) gemensamma förvärv av Stiga

IP/99/1046 22.12.1999 Kommissionen ger klartecken för Sun Chemicals förvärv av Coates 
verksamhet i tryckfärgsbranschen

IP/99/1047 22.12.1999 Kommissionen ger klartecken för Ingersoll-Rands förvärv av Dresser-Rand 
och Ingersoll-Dresser Pump

IP/99/1048 22.12.1999 Kommissionen godkänner INA:s förvärv av den tyska bilkomponentsleverantö-
ren LuK

IP/99/1049 22.12.1999 Kommissionen inledr en fullständig undersökning av fusionen Dow Chemical/
Union Carbide chemicals

IP/99/209 30.3.1999 Samridsföretaget BT/AT & T

IP/99/628 11.8.1999 Kommissionen ger klartecken för alliansen mellan Alitalia (Italien) och KLM 
(Nederländerna) på vissa villkor

IP/99/635 18.8.1999 Kommissionen godkänner ett samriskföretag i försäkringsbranschen mellan 
Skandia (Sverige), Storebrand (Norge) och Pohjola (Finland) på vissa villkor

IP/99/719 1.10.1999 Kommissionen ger grönt ljus på vissa villkor för ett samriskföretag mellan 
Siemens (Tyskland) och Fujitsu (Japan) för tillverkning av datorhårdvara

IP/99/931 2.12.1999 Kommissionen ger klartecken för ett samriskföretag mellan BHS/Debitel 
och Fleggaard Holding/Fleggaard Partner

IP/99/948 7.12.1999 Kommissionen godkänner att Bertelsmann AG och Planeta Corporación Srl. 
bildar samriskförtaget BOL Spain

IP/99/989 16.12.1999 Kommissionen godkänner bildandet av samriskföretaget Hearst Mondadori 
Editoriale Srl
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IP/99/990 16.12.1999 Kommissionen godkänner bildandet av samriskföretaget VNU Hearst 
Romania Srl

IP/99/1005 20.12.1999 Kommissionen ger klartecken för Telefonica Spains och Portugal Telecoms för-
värv av den gemensamma kontrollen över en marockansk mobiltelefonoperatör

IP/99/1020 21.12.1999 Kommissionen ger klartecken för ett planerat samriskföretag mellan Larfarge 
och Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 Kommissionen godkänner Time Warners och Sonys övertaganden av CDN

Referens Datum Ämne

IP/99/83 3.2.1999 Kommissionen godkänner koncentrationen Rewe/Meinl (Österrike)

IP/99/165 10.3.1999 Kommissionen ger klartecken för fusionen mellan Danish Crown och Vestjyske 
Slagterier på vissa villkor

IP/99/373 4.6.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av fusionen Airtours/First 
Choice (båda Förenade kungariket) inom resebranschen

IP/99/387 10.6.1999 Kommissionen inleder en fullständig undersökning av fusionen Exxon/Mobil

IP/99/396 16.6.1999 Kommissionen beslutar att inleda fördjupad granskning av sammanslagningen 
mellan Telia och Telenor

IP/99/613 4.8.1999 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av Sanitecs (Finland) 
förvärv av Sphinx (Nederländerna)

IP/99/645 30.8.1999 Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av fusionen AlliedSignal/
Honeywell

IP/99/695 22.9.1999 Den brittiska marknaden för paketresor: kommissionen godkänner inte 
Airtours förvärv av First Choice

IP/99/708 29.9.1999 Kommissionen godkänner koncentrationen mellan Exxon och Mobil (båda 
USA) på vissa villkor

IP/99/712 29.9.1999 Kommissionen godkänner BP Amocos (Förenade kungariket) övertagande av 
Arco (USA) på vissa villkor

IP/99/746 13.10.1999 Kommissionen godkänner fusionen mellan Telia och Telenor men ställer 
omfattande villkor

IP/99/921 1.12.1999 Kommissionen godkänner fusionen AlliedSignal/Honeywell, men ställer 
omfattande villkor

IP/99/923 1.12.1999 Kommissionen godkänner Sanitecs förvärv av Sphinx, men kräver att Sanitec 
avyttrar en stor del av sin verksamhet med badrumsprodukter

1.2 Beslut enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89

Mål Datum Parter Område

T-102/96 Dom 25.3.1999 Gencor mot kommissionen Konkurrens

F — Domar från gemenskapsdomstolarna

Förstainstansrätten





III — STATLIGT STÖD

A — Sammanfattning av ärendena

1. Regionalstöd

Belgien

Regionalstödskartan för 2000-2006 (95)

Kommissionen har jämfört den av Belgien föreslagna regionalstödskartan för 2000-2006 med artikel
87.3 c i EG-fördraget och regionalstödsriktlinjerna (96) och beslutade den 20 juli om att inleda ett artikel
88.2-förfarande.

Kommissionen betvivlade den metod som Belgien använt sig av när man valt ut områdena i regionalstöd-
skartan (val av geografiska basenheter, indikatorer för mätning av regionala skillnader och hur skillnaderna
mäts). Vidare omfattade den föreslagna regionalstödskartan 35,2 % av Belgiens befolkning, vilket översti-
ger befolkningstaket på 30,9 % enligt kommissionens beslut om nationella tak för regionalstöd 2000-2006
enligt artikel 87.3 a och c i EG-fördraget (97). Slutligen var Belgiens förslag inte fullständigt (förteckning
över föreslagna områden samt vilka stödnivåtak som är tillämpliga i varje område).

Danmark

Regionalstödskartan för 2000-2006 (98)

Kommissionen har jämfört den av Danmark föreslagna regionalstödskartan för 2000-2006 med artikel 87.3
c i EG-fördraget och regionalstödsriktlinjerna och beslutade den 26 oktober att godkänna densamma.

Kartan omfattar 17,1 % av den danska befolkningen, vilket överensstämmer med befolkningstaket för Dan-
mark enligt kommissionens beslut (99). Den geografiska basenhet som används i definitionen av artikel
87.3 c-regionerna är kommunegruppe (grupper av kommuner som bildar arbetsmarknadsregioner). Var och
en av kartans kommungrupper hade utvalts på basis av en metod som helt följer riktlinjernas bestämmelser.
I kartan ingår dessutom 14 små öar, detta på basis av punkt 3.10.5 i riktlinjerna (100), där det heter att regio-
ner berättigade till stöd ur strukturfonderna kan ingå i regionalstödskartan. Var och en av dessa öar ingår i den
danska mål 2-kartan för 2000-2006.

Högsta stödnivå i de flesta av Danmarks artikel 87.3 c-regioner är 10 % NBE. Ett högre regionalstödstak
(20 % NBE) föreslogs endast för två amt. Tillämpningen av högre stödtak är berättigad i dessa fall främst där-
för att de två amten består av flera öar, som av naturliga skäl har särskilt besvärliga utvecklingssvårigheter
till följd av problem med tillgängligheten, och dessutom har dessa två amt tillsammans en befolkning som
endast utgör 3,2 % av Danmarks totala invånarantal.
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(95) Ärende C 58/99 (f.d. N 289/99) (EGT C 351, 4.12.1999).
(96) EGT C 74, 10.03.1998.
(97) EGT C 16, 21.1.1999.
(98) Ärende N 229/99.
(99) EGT C 16, 21.1.1999.
(100) EGT C 74, 10.3.1998.



Tyskland

Regionalstödskartan för 2000-2003 (101)

Kommissionen har jämfört den av Tyskland föreslagna regionalstödskartan för 2000-2006 med artikel
87.3 a och c i EG-fördraget och regionalstödsriktlinjerna och beslutade den 7 juli att inte invända mot
den del av kartan som gäller regioner som omfattas av EG-fördragets artikel 87.3 a samt att inleda ett
artikel 88.2-förfarande avseende regioner som föreslogs som artikel 87.3 c-regioner.

Kommissionen ansåg de anmälda regionerna och deras stödnivåer vara förenliga med den gemensamma
marknaden vad gäller de fem nya delstaterna Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen och
Mecklenburg-Vorpommern. Kommissionen hyste tvivel om de regioner i västra Tyskland och i staden
Berlin som föreslås omfattas av artikel 87.3 c i EG-fördraget. Främst betvivlas Tysklands urvalsmetod
vad gäller regioner samt kommuner som inte hör till några arbetsmarknadsregioner (dvs. de geografiska
områden som Tyskland valt vid sin definition av stödområdena), men som trots detta finns med i
förslaget till kommissionen. Vidare är det föreslagna befolkningstaket på 23,4 % högre än den övre gräns
på 17,6 % som fastställts av kommissionen i beslutet om nationella tak för statliga stöd för regionala
ändamål för 2000-2006 enligt undantagen i artikel 87.3 a och c i fördraget (102). En del av de regionala
stödnivåerna liksom differentieringsprincipen följer inte den princip som definieras i riktlinjerna.
Slutligen måste tydligheten vad gäller kumuleringsreglerna förbättras.

Grekland

Regionalstödskartan för 2000-2006 (103)

Kommissionen har jämfört den av Grekland föreslagna regionalstödskartan för 2000-2006 med artikel
87.3 a och c i EG-fördraget och regionalstödsriktlinjerna och beslutade den 22 december att godkänna
densamma. Alla NUTS II-regioner i Grekland har en bruttonationalprodukt per capita (mätt i
köpkraftsstandard) som ligger under 75 % av gemenskapens genomsnitt. Hela Greklands territorium
uppfyller därför kriterierna för att vara berättigat till stöd enligt undantaget i artikel 87.3 a i EG-fördraget.
Grekland är uppdelat i fyra kategorier av stödområden varigenom stödnivåtaket differentieras bland de
olika regionerna. Stödnivåtaken iakttar i samtliga fall de övre gränser som anges i riktlinjerna för
regionalstöd.

Spanien

a) Regionalstöd till Rockwool Penisular SA (104)

Den 21 april fattade kommissionen ett första beslut (om att inte göra några invändningar) på grundval av de
sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt (105). Genom ram-
bestämmelserna tilldelas extra stöd till finansiering av investeringar som skapar direkta och indirekta ar-
betstillfällen. Syftet är även att minska stödet i de fall där investeringen bygger ut kapaciteten i en sektor på
nedgång eller där överkapacitet redan föreligger, eller i fall där det stödmottagande företaget har en
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(101) Ärende C 47/99 (f.d. N 195/99) (EGT C 340, 27.11.1999).
(102) EGT C 16, 21.1.1999.
(103) Ärende N 469/99.
(104) Ärende N 94/99 (EGT C 288, 9.10.1999).
(105) EGT C 107, 7.4.1998.



marknadsandel på minst 40 % redan innan den understödda investeringen skett. I rambestämmelserna före-
skrivs att kommissionen antingen skall godkänna stödet inom två månader efter anmälan eller, om tvivel
föreligger, inleda ett förfarande och fatta ett slutgiltigt beslut inom maximalt fyra månader.

Ärendet gällde en investering på 64,7 miljoner euro av Rockwool Penisular SA i en ny anläggning för
tillverkning av mineralull i Caparosso (Navarra), ett stödområde som omfattas av artikel 87.3 c i EG-
fördraget. Regionalstödet planeras utgå med 13,2 % NBE (15,3 miljoner euro) och det tillämpliga
regionalstödstaket är 15 %. Antalet direkta och indirekta arbetstillfällen som kommer att skapas blir 107
respektive 76 (i ett stödområde) med ett stöd uppgående till 143 000 euro per arbetstillfälle som skapas
eller säkras. Relationstalet nytt kapital/arbetstillfällen ligger på 605 000 euro. Därigenom uppfylls de tre
kumulativa anmälningsvillkoren, nämligen:

— Den totala projektkostnaden överskrider 50 miljoner euro.

— Stödnivå ligger över 50 % av taket för regionalstöd.

— Stödet per skapat eller säkrat arbetstillfälle överskrider 40 000 euro.

Efter en granskning av projektet drog kommissionen slutsatsen att förhållandet mellan kapital och
arbetstillfällen (I) var 0,8 och regionalfaktorn (M) var 1,1. Stödmottagarens marknadsandel understeg
40 %, varför denna faktor inte hade någon inverkan. När det gäller konkurrensfaktorn (T), måste
kommissionen i brist på tillräckliga fakta om hur väl kapaciteten utnyttjas, överväga huruvida
investeringen sker i en marknad på nedgång. Kommissionen fick därför jämföra utvecklingen av den
synliga förbrukningen av produkten i fråga med tillväxttakten i EES-områdets tillverkningsindustri som
helhet. Om utvecklingen ligger avsevärt (mer än 10 % ) under det årliga genomsnittet för EES-områdets
tillverkningsindustri som helhet anses marknaden vara på nedåtgående. Den årliga tillväxttakten för
mineralull synes ha varit 3,475 % under perioden 1992–1997, medan den årliga tillväxttakten i hela
tillverkningsindustri för samma period var 3,235 %. Mineralullsmarknaden kan därför inte anses vara på
nedgående, varför den konkurrensfaktor (T) som skall tillämpas är 1. Den godkända maximala stödnivån
(R x T x I x M) (106) skall beräknas enligt följande: 15 % x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2 % NBE. Kommissionen
beslöt följaktligen att inte komma med några invändningar.

b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (107)

Den 24 februari beslöt kommissionen att avsluta ett artikel 88.2-förfarande med ett slutligt och delvis
negativt beslut med avseende på regionalstöd till företaget Demesa i form av investeringsstöd och
skattelättnader som översked regionalstödstaket för Baskien. De skattefördelar som beviljats Demesa
betecknas som statligt stöd p.g.a. deras selektiva karaktär. Provinsstyrelsen har i realiteten befogenhet att
själv fatta beslut att bevilja skattelättnader.

Mot bakgrund av den svåra situationen på kylskåpsmarknaden där Demesa verkar, har kommissionen
kommit till slutsatsen att endast investeringsstöd på upp till 20 % av de stödberättigande kostnaderna,
som beviljats i enlighet med regionalstödsordningen Ekimen, är förenligt med den gemensamma
marknaden. Övriga stödåtgärder är inte förenliga med den gemensamma marknaden, t.ex. ett belopp
motsvarande ett femprocentigt överskridande av stödtaket på 20 % av de stödberättigande kostnaderna
enligt Ekimen-ordningen, det faktum att provinsstyrelsen i Álava beviljat Demesa skattelättnader på
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45 % av investeringskostnaden och den betydande sänkningen av beskattningsunderlaget fyra år i rad
efter det att Demesa börjat gå med vinst.

c) Ramondín Cápsulas SA och Ramondín SA (108)

Den 22 december beslöt kommissionen efter att ha inlett ett förfarande i mars 1999 att sänkningen av
beskattningsunderlaget samt den del av en skatterabatt från 1997, som överskrider regionalstödstaket för
Baskien, utgör statligt stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden. Däremot godkände
kommissionen återstoden av stödet som ligger under tillämpligt tak för regionalstöd.

Ramondín SA är verksamt på världsmarknaden för vinbuteljskapsyler och har flyttat sina anläggningar
från Logroño (La Rioja) i Laguardia (Álava) till en ort som ligger 5 km från de nuvarande lokalerna.
Beslutet motiverades av de skatteförmåner och det investeringsstöd som skulle komma företaget till del
i Álava. Ramondín SA tilldelades en skatterabatt på obestämd tid som motsvarar 45 % av
investeringsbeloppet på 23,2 miljoner euro i den baskiska provinsen Álava. Därtill kommer att ett
speciellt dotterbolag, Ramondín Cápsulas SA Detta bolag kommer att åtnjuta en sänkning på 99 %, 75 %,
50 % respektive 25 % av beskattningsunderlaget under fyra på varandra följande år fr.o.m. det första år
som det nya bolaget presenterar ett positivt skatteresultat.

Av samma skäl som anförts i ärendet Demesa (punkt b) ansåg kommissionen att först och främst
skattelättnader och sänkningen av beskattningsunderlaget måste betecknas som statligt stöd till följd av
deras selektiva karaktär.

När det gäller skatterabatten till Ramondín SA ansåg kommissionen att den inte kan likställas med ett
investeringsstöd. Följaktligen måste den del av skatterabatten som, under beaktande av reglerna om
stödkumulation, understiger det tillämpliga regionalstödstaket på 25 % NBE, betraktas som förenlig med
den gemensamma marknaden.

d) Skattestöd i provinserna Álava, Guipuzcoa och Vizcaya (Baskien) och i den autonoma regionen
Navarra (109)

Den 14 juli beslöt kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget mot flera befint-
liga skattestödsordningar, dels i form av en skattelättnad på 45 % i de baskiska provinserna Álava, Guipuz-
coa och Vizcaya, och dels till förmån för nybildade bolag genom en sänkning av beskattningsunderlaget i
dessa tre provinser samt en skattelättnad på 50 % i den autonoma regionen Navarra. Dessa stöd förefaller ut-
göra driftsstöd som inte kan omfattas av något av undantagen i artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget.

Irland

a) Regionalstödskartan för 2000-2006 (110)

Kommissionen har jämfört den av Irland föreslagna regionalstödskartan för 2000-2006 med artikel 87.3 a
och c i EG-fördraget och regionalstödsriktlinjerna och beslutade den 26 oktober att godkänna densamma.
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Fram till den 31 december 1999 var hela Irland berättigat till regionalstöd enligt artikel 87.3 a. Tack vare den
ekonomiska utvecklingen på Irland de senaste åren har förbättringar ägt rum. Hela Irland uppfyller visserli-
gen fortfarande villkoren för att räknas som stödområde enligt artikel 87.3 a eller c, men stödnivåerna bör
sänkas avsevärt.

NUTS II-regionen «Border, Midlands, West» har en BNP per capita på 72 och omfattas sålunda av
undantaget i artikel 87.3. Den tillåtna stödnivån i denna region är 40 % NBE, vilket är den högsta tillåtna
för denna typ av region. Kommissionen ansåg stödnivån vara motiverad eftersom regionen gränsar mot
Nordirland, som har en avsevärt högre BNP, men som åtnjuter särskild status enligt riktlinjerna och som
tilldelats en stödnivå på 40 % NBE. De återstående delarna av Irland omfattas av undantaget i artikel
87.3 c. Stödnivåerna för dessa områden skall reduceras stegvis de kommande åren till 18 % netto
respektive 20 % netto fr.o.m. den 1 januari 2000.

b) Skatteincitament till ägare av fastigheter i Customs House Docks-området (111)

Den 20 januari beslöt kommissionen att inte invända mot skattelättnader i form av överavskrivning till
förmån för ägare av nya och nyligen renoverade fastigheter i Customs House Docks-området i Dublin.
Detta stöd godkändes som regionalt investeringsstöd, till följd av regionens artikel 87.3-status och därför
att stödet finansierar nyinvesteringar. En tredje orsak var att marknadskrafterna inte ensamma förmår att
utveckla detta förfallna område. Leasingavtalens långsiktiga karaktär som godtagits av de inflyttande
företagen gjorde att hållbarhetsaspekten i den regionala utvecklingen kan anses ha uppnåtts genom denna
åtgärd.

Den 22 december avslutade kommissionen vidare det formella undersökningsförfarandet avseende en
ordning som erbjuder statligt stöd till kommersiella hyrestagare i Customs House Docks-området (112).
Förfarandet inleddes med avseende på skatteincitament som beviljats hyrestagare i Customs House
Docks-området sedan 1993. Kommissionen hyste farhågor gällande de långsiktiga effekterna av
skatteförmånen, som enligt föreskrifterna skall fortsätta att gälla långt efter den 31 december 1999, då
den nuvarande mer gynnsamma stödområdeskartan upphört att gälla, och potentiellt ända fram till 2010.
Farhågorna stärktes av att ärendet även omfattar skatte- och driftsstöd. Eftersom de irländska
myndigheterna har inskränkt varaktigheten på skattelättnaderna i ordningen till 2003 drog kommissionen
slutsatsen att den överensstämmer med artikel 87.3 a i EG-fördraget.

Italien

Stöd till ett utvecklingsprojekt gällande en småbåtshamn (113)

Den 8 december godkände kommissionen ett stöd till Marina di Stabia SpA för ett investeringsprojekt i
närheten av Castellammare di Stabia (Neapelbukten). Genom investeringen anläggs en småbåtshamn, ett
hotell, en torrdocka och ett område avsett för tjänster, kommersiell verksamhet och fritidsaktiviteter. I
det föreslagna stödet ingår investeringsstöd på 47,36 % nettobidragsekvivalent (NBE), vilket kan
jämföras med det tillämpliga regionalstödstaket på 49,94 % NBE. Kommissionen gjorde sin bedömning
mot bakgrund av de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora
investeringsprojekt (114). Följaktligen är beräkningsbasen den maximala tillåtna regionalstödnivån för
små och medelstora företag enligt den regionalstödsordning som var godkänd då anmälan gjordes. Små
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och medelstora företag som åtar sig stora projekt, t.ex. bygge av småbåtshamnar, bör omfattas av dessa
bestämmelser p.g.a. den föreslagna investeringens potentiella effekter. Kommissionen ansåg att den
planerade stödnivån på 47,36 % NBE ligger under den övre gränsen för stöd som beräknas på basis av
de sektorsövergripande rambestämmelserna (49,94 % NBE är det tak för regionalstöd till små och
medelstora företag som under inga omständigheter får överskridas).

Nederländerna

Regionalstödskartan för2000-2006 (115)

Kommissionen har jämfört den av Nederländerna föreslagna regionalstödskartan för 2000–2006 med
artikel 87.3 c i EG-fördraget och regionalstödsriktlinjerna och beslutade den 28 juli att inleda ett artikel
87.2-förfarande.

De nederländska myndigheterna föreslog utan särskild motivering att NUTS V-regionerna (kommuner)
skall användas som sammanhållen geografisk enhet för kartan. Detta överensstämmer inte med ovan nämn-
da riktlinjer. Dessutom betvivlade kommissionen att tre av de fyra NUTS V-regiongrupperna i det neder-
ländska förslaget till artikel 87.3 c-regioner utgör sammanhängande områden där regionerna gränsar till va-
randra i enlighet med kraven i riktlinjerna. De nederländska myndigheterna föreslog 71 kommuner i för-
teckningen över artikel 87.3 c-regioner. En av de anmälda NUTS V-regionerna förföll sakna objektiva skäl
för att räknas som stödområde. Dessutom innehöll den inlämnade regionalstödskartan inga precisa förslag
om högsta tillämpliga stödnivå för artikel 87.3 c-regionerna. Slutligen föreslog de nederländska myndighe-
terna att ett maximalt stödnivåtak över 10 % NBE skulle tillämpas i ett område som inte uppfyller kriterierna
för att omfattas av en så hög stödnivå.

Portugal

a) Regionalstödskartan för 2000–2006 (116)

Kommissionen har jämfört det av Portugal anmälda förslaget till regionalstödskarta för 2000–2006 med
artikel 87.3 a och c i EG-fördraget och riktlinjerna för regionalstöd och beslutade den 8 december att
inte invända mot den del av kartan som gäller regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a i EG-
fördraget. Dock inledde kommissionen ett artikel 88.2-förfarande med avseende på den del av kartan
som gäller regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget.

Portugal är i sin helhet även fortsättningsvis berättigat till regionala undantag fram till 2006. Däremot
kommer vissa regioner som tidigare fick stöd enligt artikel 87.3 a åren 2000-2006 endast att omfattas av
undantaget i artikel 87.3 c. Vad gäller artikel 87.3 a-regioner konstaterade kommissionen att Portugals
anmälan överensstämmer med riktlinjerna, särskilt med hänsyn till att de föreslagna maximala
stödnivåerna kommer att variera inom vissa NUTS II-regioner, främst på basis av den socioekonomiska
situationen i de olika NUTS III-regioner som de utgörs av.

Däremot kunde förslaget att betrakta «Lisboa e Vale do Tejo» som en NUTS II-region, berättigad till
stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget såsom varande en f.d. artikel 87.3 a-region, inte i detta skede
anses vara förenligt med bestämmelserna i riktlinjerna. Portugal anser att hela denna region, som bebos
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av 33,4 % av Portugals befolkning, omfattas av den övergångsperiod på fyra år som föreskrivs i
riktlinjerna för den progressiva minskningen av tidigare stödnivåer. Enligt övergångsbestämmelserna i
riktlinjerna skulle dock endast 10,2 % av den portugisiska befolkningen kunna omfattas.

b) Skattestöd till investeringar (117)

Den 8 september 1999 godkände kommissionen en skattestödsordning avseende investeringar.
Ordningen kommer att gälla fram till utgången av 2010, och stöd skall beviljas i form av skattebefrielse
(sänkt inkomstskatt) i maximalt 10 år till förmån för investeringsprojekt på minst 5 miljoner euro. Stöden
avser huvudsakligen produktiva investeringar och beviljas på villkor att såväl investeringarna som de
arbetstillfällen som eventuellt har skapats bibehålls under hela den tid avtalet om skattebefrielse är i
kraft, och i varje fall i minst fem år.

Kommissionen ansåg att stöden beviljas för att stimulera företagen att delta i specifika investeringsprojekt,
att stödnvån är begränsad vad gäller kostnaderna för att förverkliga projekten och att ordningen i fråga 
innehåller överblickbara regler som tillåter en kvantifiering av den fördel som varje företag får. Följaktligen
skiljer sig sådant stöd inte från bidrag och kan omfattas av de regionala undantagen i artikel 87.3 a och c i 
EG-fördraget, i överensstämmelse med punkt 31 i kommissionens meddelande om tillämpningen av 
reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag (118).

Finland

Regionalstödskarta för 2000-2006 (119)

Den 26 oktober beslöt kommissionen efter att ha jämfört Finlands förslag till regionalstödskarta för
2000-2006 med artikel 87.3 c i EG-fördraget och med riktlinjerna för regionalstöd att inte komma med
några invändningar. Den del av Finlands befolkning som bor i stödregioner ökar något, från nuvarande
41,7 % till 42,2 % den 1 januari 2000. Stödnivåerna har gått ner kraftigt. Regionen «Östra Finland»
kommer att omfattas av de maximala stödnivåerna (24 %). Med en BNP per capita under 75 % av EG:s
genomsnitt hör denna region även fortsättningsvis till unionens mindre utvecklade regioner. För övriga
regioner kommer Finland att inskränka stöden till stora företag till 8, 10 eller 12 % efter bedömning från
fall till fall

Förenade kungariket

English Partnerships inom programmet för partnerskapsinvesteringar (English Partnerships/Partners-
hip Investment Programme -EP/PIP) (120)

Den 22 december utmynnade kommissionens artikel 88.2-förfarande med avseende på finansieringen från
English Partnership av områdes- och byggnadsutvecklingsprojekt i ett delvis positivt beslut. År 1995 an-
mälde de brittiska myndigheterna till kommissionen ett stödprogram inom ramen för den särskilda förnyel-
sebudgeten (Single Regeneration Budget) (121). I anmälan ingick ett antal ordningar, bl.a. EP/PIP-ordning-
en, en regionalutvecklingsordning som avser offentlig finansiering av förnyelseprojekt i England. Komm-
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missionen godkände den särskilda förnyelsebudgeten på basis av artikel 87.3 c i EG-fördraget. I sitt beslut
angav kommissionen att ett antal åtgärder som ingick i SRB inte omfattades av artikel 87.1 i EG-fördraget.
Stadsförnyelse (EP-verksamhet) nämndes som en av dessa åtgärder. Efter godkännandet av den särskilda
förnyelsebudgeten riktades kommissionens uppmärksamhet mot vissa ärenden där mottagarna av EP-stöd
även var företag som konkurrerade inom handeln i EG. I juli 1998 föreslog kommissionen lämpliga åtgärder
(122) för att ta bort eventuella inslag av statligt stöd i ordningen.

Ett artikel 88.2-förfarande inleddes i maj 1999 (123) eftersom de brittiska myndigheterna inte till fullo godta-
git föreslagna lämpliga åtgärder. I det slutgiltiga beslutet konstaterade kommissionen i fråga om skräddar-
sydd markexploatering/ROT-verksamhet (slutanvändaren är känd) att de brittiska myndigheterna hade god-
tagit att ordningen skall följa reglerna för regionala stöd och för övriga relevanta statliga stöd. Kommissio-
nen drog därefter slutsatsen att stöd till skräddarsydd markexploatering/ROT-verksamhet enligt EP/PIP-
ordningen är förenliga med den gemensamma marknaden. När det gäller spekulativ markexploatering/ROT-
verksamhet (slutanvändaren okänd) beslöt kommissionen att ordningen (med de «lämpliga åtgärder» de
brittiska myndigheterna hade godtagit) är förenlig med den gemensamma marknaden under förutsättning att
den också överensstämmer med statsstödsreglerna på området. Vidare måste de brittiska myndigheterna en-
ligt artikel 88.3 i EG-fördraget anmäla alla ärenden där en av de inblandade aktörerna (slutanvändare, mark-
ägare, exploatör/byggherre) är verksam inom sektorer som omfattas av särskilda statsstödsregler. Beslutet
avslutade genomförandet av EP/PIP-ordningen eftersom detta ursprungligen godkändes i ärende N 31/95
(särskild förnyelsebudget).

2. Sektoriella stöd

2.1 Stål

Tyskland

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (124)

Den 21 april beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett fördragsbrottsförfarande enligt
artikel 88 i EG-fördraget mot den tyska regeringen. Tyskland har i strid med artikel 86 i EG-fördraget
underlåtit att uppfylla sin skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att återta olagliga stöd på totalt
37,8 miljoner euro från stålföretaget Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, trots att detta fastslagits i ett
beslut av kommissionen. Företaget förklarades sedermera i konkurs den 31 december 1998, vilket har
gjort återkravet av beloppen än osäkrare. Kommissionen beslutade dock att fatta ett slutgiltigt beslut som
formellt registrerar den tyska regeringens underlåtelse att uppfylla sina skyldigheter i ärendet.
Kommissionen anser att beslutet är nödvändigt för att garantera den rättsliga grunden om övriga
medlemsstater, gemenskapen eller andra berörda parter inleder en skadeståndstalan.

b) Gröditzer Stahlwerk GmbH (125)

Den 8 juli beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande med
avseende på stöd som beviljats under perioden 1992–1999. Kommissionen visste innan det slutgiltiga
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beslutet fattades att tillgångar från Gröditzer Stahlwerke hade överförts till andra företag som
kontrollerades av BvS. Avsikten med eller effekten av ett sådant agerande kan vara att undandra
tillgångar från kommissionens beslut och fortsätta den ekonomiskt olönsamma verksamheten, vilket
skulle strida mot medlemsstaternas skyldighet att se till att kommissionens beslut efterföljs. Därför
fordrade kommissionen att återkravet av medlen inte skulle inskränka sig till den ursprungliga
stödmottagaren, utan även omfatta företag, som med hjälp av överförda produktionsmedel, fortsatt den
ursprungliga stödmottagarens verksamhet i den mån vissa aspekter av överföringen (vad som överfördes,
pris, datum, de olika aktieägarnas identitet, transaktionens lönsamhet etc.) gör det möjligt att konstatera
att verksamheten faktiskt fortsatt.

2.2 Nybyggnad av fartyg

Tyskland

a) Tyskt utvecklingsbistånd till Indonesien (126)

Den 3 mars fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut om utvecklingsbistånd till Indonesien. År
1994 godkände kommissionen utvecklingsbistånd enligt artikel 4.7 i direktiv 90/684/EEG om stöd till
varvsindustrin (127) i samband med försäljning av mudderverk byggda av Volkswerft Stralsund till ett
indonesiskt företag. I den skrivelse där godkännandet meddelas till Tyskland anger kommissionen att
fartygen endast fick användas i Indonesien. Efter ett klagomål har Tyskland bekräftat att två mudderverk
använts i Malaysia och Taiwan. Tyskland menade att användningen utanför Indonesien berodde på
förseningar i de projekt som fartygen ursprungligen var avsedda för. Kommissionen fann dock att stödet
inte skulle ha godkänts om det vid beslutstillfället hade varit känt att fartygen inte uteslutande skulle
användas i Indonesien och att fartygen i betydande omfattning skulle användas för kommersiella
ändamål i Malaysia och Taiwan. Kommissionen ansåg särskilt att det inte längre kunde bekräftas att en
del av projektet utgjort bistånd. Kommissionen anmodade följaktligen Tyskland att återkräva stödet.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

Den 17 mars beslöt kommissionen att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande med
avseende på investeringsstöd gällande förbättringar av en docka som inköpts från f.d. Bremer Vulkan-
varvet. Ytterligare finansiella åtgärder som fattats av delstaten Bremen i samband med Lürssen Maritime
Beteiligung GmbH & Co. KG:s övertagande av Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH ansågs avse
nybyggnad av marinfartyg och därför utgöra en del av skyddet av väsentliga tyska säkerhetsintressen i
den mening som avses i artikel 296 i EG-fördraget.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

Den 8 juli fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut gällande Kvaerner Warnow Werft GmbH
(KWW), ett varv beläget i Mecklenburg-Vorpommern, efter det att detta överskridit sitt kapacitetstak 1998.

Åren 1993-1995 godkände kommissionen stöd för totalt 638 miljoner euro (1 247 miljoner D-mark) till
en omstrukturering av KWW. Stödet godkändes med stöd av direktiven 90/684/EEG och 92/68/EEG om
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stöd varvsindustrin, enligt vilka det krävs en verklig och oåterkallelig minskning av varvskapaciteten i
östra Tyskland. KWW:s maximikapacitet sattes vid 85 000 kbt för en 10-årsperiod, att dvs. fram till slutet
av 2005, för att neutralisera stödets snedvridande effekt på konkurrensen inom sektorn. När beslutet
kontrollerades fann kommissionen att varvet överskridit produktionsinskränkningen 1998 och eventuellt
även år 1999.

Kommissionen beslöt att KWW måste återbetala omstruktureringsstöd för 83 miljoner D-mark eftersom
företaget 1998 överskred sin årskapacitetsbegränsning. Kommissionen beslöt även att inleda ett artikel
88.2-förfarande därför att företaget överskrev sin årskapacitetsbegränsning 1997.

Spanien

Statligt stöd till offentligt ägda skeppsvarv (130)

Den 26 oktober beslöt kommissionen att det statliga stöd på 110,9 miljoner euro som 1998 utbetalades
till offentligt ägda skeppsvarv i Spanien inte uppfyllde villkoren i kommissionens beslut från 1997 om
godkännande av ett omstruktureringsstödpaket till varven. Stödet skall därför återkrävas med ränta.

I paketet ingick ett maximistöd på 349 miljoner euro i form av särskilda skattelättnader 1995-1999 för att
kompensera varven för att de inte kunde få några skattelättnader enligt Spaniens generella skattekonsoli-
deringssystem. Varven integrerades dock därefter i det statligt ägda holdingföretaget Sociedad Estatal de
Participaciones, som kunde få skattelättnader enligt det generella skattekonsolideringssystemet genom att
kvitta förluster i en del av gruppen mot vinster på annat håll. Dessa förändrade omständigheter resulterade
i att varven 1998 fick en generell skattelättnad som motsvarade deras rätt att få sådana lättnader på basis av
resultatet för 1997. Trots detta erhöll varven i juli 1998 en särskild skattelättnad på 110,9 miljoner euro.
Även om utbetalningen inte överskred det maximibelopp för särskilda skattelättnader som godkändes 1997
drog kommissionen slutsatsen att den var omotiverad och därför var oförenlig med den gemensamma
marknaden.

Frankrike

a) Utvecklingsbistånd till franska Polynesien (131)

Den 30 mars beslöt kommissionen att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som
inletts i juli 1998 med avseende på utvecklingsbistånd i form av en skattelättnad som beviljats till
investerare som placerat pengar i två kryssningsfartyg byggda av Chantiers de l’Atlantique för
användning i franska Polynesien.

Kommissionens tvivel gällde att kontroll inte kunde ske av i vilken omfattning stödet skulle understödja
den ekonomiska utvecklingen i franska Polynesien och huruvida stödet var nödvändigt. Dessutom var
det företag som skulle bedriva fartygsverksamheten inte registrerat i franska Polynesien. Den senare
omständigheten stred mot artikel 4.7 i varvsdirektivet där vissa OECD-kriterier åberopas enligt vilka
fartygsägaren måste vara bosatt i det stödmottagande landet. När kommissionen avslutade förfarandet
beslöt man att de ursprungliga tvivlen skulle mildras om det verksamhetsdrivande företaget registeras i
franska Polynesien och fartygsverksamheten uteslutande bedrivs i franska Polynesien i minst 5 år.
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b) Stardust Marine (Frankrike) (132)

Den 8 september förklarade kommissionen stöd till ett nominellt belopp på omkring 76 miljoner euro
till förmån för Stardust Marine som oförenliga med den gemensamma marknaden.

Kommissionen inledde 1997 ett artikel 88.2-förfarande med avseende på offentligt finansiellt stöd som
beviljats fritidsbåtsföretaget Stardust Marine samt på omständigheter vid företagets privatisering som
ledde till att det överläts till det förvärvande företaget FG Marine. Stöden utgick bl.a. som lån och
bankgarantier beviljade av koncernen Crédit Lyonnais från 1992 till 1995 och följdes av ett icke-
återbetalningspliktigt kapitaltillskott från koncernen Crédit Lyonnais i slutet av 1994, därefter i form av
ett lån, och ett kapitaltillskott genom en skuldavskrivning av den efterträdande aktieägaren, Consortium
de Réalisations, efter det att Stardust Marine överförts till Crédit Lyonnais’ avyttringsbolag 1995. De
olagliga stöden i fråga uppgår till 496 miljoner franska franc.

Ärendet gäller inte omstruktureringsstöd, utan om stöd som, i det sammanhang där de ursprungligen
beviljats, avsåg att understödja och möjliggöra en snabb tillväxt för företaget. Eftersom Stardust
dessutom tack vare stöden blivit ett av de ledande fritidsbåtsföretagen inom EU och en avsevärd del av
företagets kunder finns i EU utanför Frankrikes gränser, påverkar dessa stöd handeln inom EG.
Kommissionen drog slutsatsen att stöden har en snedvridande effekt som inte är förenlig med EU:s
regelverk och att de måste återkrävas från Stardust Marine.

2.3 Bilsektorn

Spanien

Mercedes Vitoria (133)

Den 29 september godkände kommissionen planerade spanska regionalstöd till investeringar som skall le-
da till produktion av ett nytt nyttofordon i fabriken Daimler-Chrysler i Vitoria (Baskien). På grundval av in-
vesterarens mycket ingående lokaliseringsstudie ansåg kommissionen att denne tagit flera orter i beak-
tande och slutligen befanns antingen Vitoria eller den befintliga fabriken i Jelcz (Polen) vara de två alter-
nativen för projektet. Kommissionen gjorde därefter en kostnads- och intäktsanalys för att avgöra den till-
åtna nivån på regionalstöden genom att jämföra kostnaderna för projektet i Vitoria med ett likartat projekt
i Jelcz som undersökts av Daimler-Chrysler. Effekterna från en neddragning av verksamheten eller en
stängning av fabriken i Vitoria till följd av en lokalisering av projektet till Jelcz ingick i kostnads- och in-
täktsanalysen, bl.a. med kostnader för personaluppsägningar i Vitoria, beräknade enligt gällande regler i
spansk sociallagstiftning och normal praxis vid förhandlingar med fackföreningarna. Intäkterna från för-
säljningen av fabriken har också räknats in i kostnads- och intäktsanalysen. Slutligen har kommissionen
fastslagit att det planerade regionalstödet (på 6,7 %) följer föreskrifterna i rambestämmelserna för statligt
stöd till bilindustrin (134).
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Italien

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

Den 22 december förbjöd kommissionen ett regionalstöd på 4,6 % till förmån för ett av Fiats investerings-
projekt. Kommissionen konstaterade att stödet inte var nödvändigt för att förverkliga Mirafiori Meccanica-
projektet.

Med utgångspunkt i lag 488/92 anmälde Italien i slutet av 1997 sex regionalstödsärenden avseende Fiat
Auto, bl.a. Mirafiori Meccanica. Vid en första analys av ärendena framgick det inte med ledning av de
upplysningar som lämnats av Italien att de planerade regionalstöden var förenliga med principerna i
rambestämmelserna för statligt stöd till bilindustrin. Kommissionen inledde därför den 3 februari 1999
ett artikel 88.2-förfarande (136) mot de sex stödprojekten. Den 26 maj utvidgades förfarandet för tre av
dessa ärenden (bland dem Mirafiori Meccanica) (137), främst avseende om de planerade stöden är
nödvändiga.

I rambestämmelserna för statligt stöd till bilindustrin föreskrivs att regionalstöd för att vara förenliga
med den gemensamma marknaden måste vara nödvändiga för investeringsprojektet i den berörda
stödregionen. Den lokaliseringstudie som föranlett Fiat att välja Mirafiori för sin investering gjordes
emellertid 1993–1994. Mirafiori hörde inte till ett stödområde förrän från mars 1995, då orten
klassificerades som stödområde enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget. Följaktligen kunde Fiat inte
inkludera något regionalstöd i finansieringen av projektet i Mirafiori. För övrigt har projektets rörlighet
inte påvisats tillräckligt av de italienska myndigheterna. Mirafiori var den enda plats där Fiat planerat
att lokalisera sitt projekt.

De stöd som anmälts av Italien till förmån för Fiat Mirafiori Meccanica är alltså inte nödvändiga för att
nå målen i artikel 87.3 c i EG-fördraget, i detta fall att underlätta utveckling av vissa regioner. Därför
beslöt kommissionen att stöden i fråga var oförenliga med den gemensamma marknaden och inte får
förverkligas.

Förenade kungariket

Rover Longbridge (138)

Den 22 december beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på det
regionalstöd som Förenade kungariket planerar att bevilja för BMW-gruppens investeringar i Rovers
anläggning i Longbridge utanför Birmingham. Kostnaderna för de planerade investeringarna uppgår till
702 miljoner pund varav 141 miljoner pund skulle finansieras med regionalstöd. Beslutet är föranlett av
tvivel gällande projektets rörlighet och en del element i den kostnads- och intäktsanalys som krävs vid
bedömningen av stödet.

Förenade kungariket anmälde även ett utbildningspaket som omfattar 38 miljoner pund av vilka 11 miljoner
pund skulle täckas av stöd. Detta stöd godkändes av kommissionen eftersom det överensstämmer med ge-
menskapens regelverk för stöd till utbildning.
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2.4 Syntetfibrer

Tyskland

Saxonylon Textil GmbH (139)

Den 20 juli beslöt kommissionen att fatta ett slutligt negativt beslut beträffande stöd som de tyska
myndigheterna planerade att bevilja Saxonylon Textil GmbH, ett dotterbolag till Tolaram Group från
Singapore. Det föreslagna beloppet ligger på 42,3 miljoner D-mark för stöd till en investering i Meerane
i Sachsen (Tyskland). Projektet skulle ha lett till en betydande kapacitetsökning för filamentgarn baserad
på polyamid, en produkt utan någon strukturell utbudsbrist. Kommissionen noterade vidare att den
föreslagna stödnivån på 35 % (brutto), vilket är tillämpligt regionalstödstak för större företag i delstaten
Sachsen, är dubbelt så hög som tillåtet maximum enligt gemenskapsreglerna om stöd till
syntetfiberindustrin (140) för större företag. Därför fann kommissionen att det föreslagna stödet inte
kunde godkännas då det inte överensstämmer med kraven i gemenskapsreglerna och därför är oförenligt
med den gemensamma marknaden.

Portugal

Cerfil SA (141)

Den 4 maj beslöt kommissionen att inte komma med några invändningar mot det oanmälda stöd som
Portugal beviljat syntetfibertillverkaren Cerfil SA, som är beläget i en artikel 87.3 a-region. Stödet
tilldelades i hög grad som stöd till produktion av syntetfibrer, vilket omfattas av gemenskapsreglerna.
Nivån på det föreslagna stödet och övriga aspekter överensstämmer med IMIT:s (142) särskilda program
som godkändes av kommissionen 1995 inom ramen för PEDIP II-programmet (143). Kommissionen
ansåg att minskningen på 16,8 % av den reella produktionskapaciteten till följd av investeringsprojektet
var att betrakta som betydande i den mening som avses i gemenskapsreglerna och beslöt följaktligen att
inte komma med några invändningar.

2.5 Finanssektorn

Tyskland

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

Den 8 juli beslöt kommissionen att avsluta ett artikel 88.2-förfarande med att förbjuda stöd som beviljats
Westdeutsche Landesbank Girozentrale («WestLB») genom ett kapitaltillskott från delstaten Nordrhein-
Westfalen.

År 1994 inlämnades ett klagomål till kommissionen mot detta kapitaltillskott. Efter preliminära under-
sökningar inledde kommissionen i oktober 1997 ett formellt förfarande. Under loppet av detta förfarande
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fastslog kommissionen att kapitaltillskottet från delstaten Nordrhein-Westfalen gavs på gynnsamma villkor.
Wohnungsbauförderungsanstalt («Wfa»), som ägdes av delstaten och hade till uppgift att främja 
bostadsbyggandet, överfördes till WestLB i slutet av 1991 så att banken skulle uppfylla de strängare 
solvenskriterierna, som trädde i kraft 1993. Medan Wfa fortsatte att främja bostadsbyggandet gjorde 
transaktionen det möjligt för WestLB att gentemot banktillsynen använda en del av Wfas kapital för att 
stötta upp sin egen affärsverksamhet. Den ersättning som skulle utbetalas fastställdes nästan två år efter 
överföringen och uppgick endast till 0,6% per år av den del WestLB kunde använda av det gemensamma kapitalet.

Kommissionen drog slutsatsen att en ersättning på 0,6 % inte är vad en kapitalinvesterare som arbetar
efter marknadsvillkor skulle ha begärt för denna typ av kapital. Delstaten valde att avstå från en skälig
ersättning, vilket utgör statligt stöd i den mening som avses i fördraget. Stödinslaget uppgick till 808
miljoner euro för perioden 1992-1998. Då stödet är oförenligt med den gemensamma marknaden måste
det återkrävas från WestLB, med ränta från tidpunkten för utbetalningen.

Frankrike

Crédit Foncier de France (145)

Den 23 juni beslöt kommissionen att inte invända mot de omstruktureringsstöd på omkring 16 miljarder
franska franc som 1996 beviljades till Crédit Foncier de France (CFF). Det offentliga stödet var
nödvändigt då lagstiftningsmässiga och ekonomiska förändringar inträffade på marknaden för offentligt
subventionerade fastighetslån och i början av 1990-talet framkallade en betydande likviditetsförsämring
för denna specialbank.

Omstruktureringsstöden till förmån för CFF omfattade a) en offentlig garanti för att alla skulder i form
av värdepapper skall betalas vid förfallodatum samt b) statens åtagande att vidta alla nödvändiga åtgärder
för att CFF, med iakttagande av gällande stabilitetsbestämmelser, skall kunna fortsätta att utöva sin
verksamhet. Detta skedde i form av en ökning av bankens kapital med 1,85 miljarder franska franc.
Kommissionen förklarade detta stöd vara förenligt med den gemensamma marknaden med hänsyn till
den mycket betydande minskning (25 % ) av bankens balansomslutning efter det statliga ingripandet,
dock på villkor att CFF fortsätter omstruktureringen i enlighet med den anmälda verksamhetsplanen.
Efter att ha återställt sin lönsamhet kunde CFF privatiseras i juli 1999.

2.6 Transport

Lufttransporter

Aerelba – flygplats på ön Elba

Den 30 mars 1999 beslöt kommissionen att det stöd som av regionen Toskana beviljats företaget Aerelba
för att detta skall finansiera en modernisering av flygplatsen på ön Elba (Marina di Campo) inte var ett
statligt stöd bl.a. därför att det förverkligar ett infrastrukturprojekt av kollektivt intresse som utan
diskriminering är öppet för alla gemenskapens transportörer.
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Alitalia

Efter att ha gjort de kontroller som stipuleras i artikel 1.10 i beslutet av den 15 juli 1997 (146) om
kapitalrekonstruktion av flygbolaget Alitalia, meddelade kommissionen den 20 juli 1999 att villkoren i
beslutet kan anses vara uppfyllda. Kommissionen beaktade i sin granskning särskilt de italienska
myndigheternas nya åtaganden den 13 och 16 juli 1999 om att Alitalia inte skall få en förmånligare
behandling, vilket innebär en ändring av villkoren i konventionen mellan Alitalia och de italienska
myndigheterna, samt de ytterligare kapacitetsbegränsningar som flygbolaget erbjudit sig göra på den
inhemska italienska marknaden under 1999 och 2000.

Iberia

Efter en anmälan från Spanien av ett förslag till kapitaltillskott för företaget Iberia med ett belopp av 20
miljarder spanska pesetas (120 miljoner euro) har kommissionen gjort en ingående granskning av detta
företags resultat, bl.a. mot bakgrund av de lönsamhetskriterier som omnämns i ett beslut av den 31
januari 1996 (147) och företagets framtidsutsikter. Transaktionen utgör den sista etappen i den finansiella
omstrukturering som ingår i saneringsplanen. Den gör att det offentliga holdingbolaget SEPI kan ge
flygbolaget bästa möjliga utgångsläge inför den kommande privatiseringen. Dessutom torde SEPI kunna
återvinna de investerade medlen och inom kort få betydande avkastning på dem i samband med
privatiseringen. Därför finner kommissionen att kapitaltillskottet är en rationell investering och således
inte utgör stöd i den mening som avses i artikel 87 i EG-fördraget.

Sociala stöd till boende på mindre öar utanför Sicilien

Kommissionen har även granskat ett ersättningssystem på lufttransportområdet för boende på mindre öar
utanför Sicilien och till personer som där utövar sin yrkesverksamhet. Med hänsyn till de tillämpliga
sektoriella riktlinjerna ansåg kommissionen den 3 september 1999 att detta system utgör ett stöd av
social karaktär som beviljas utan diskriminering och som är förenligt med den gemensamma marknaden
enligt artikel 87.2 a i EG-fördraget.

Sjötransport

Kommunalskatt på hamnverksamhet — Frankrike

Den 22 december 1999 beslöt kommissionen att avsluta det artikel 88.2-förfarande som inletts tidigare
under året med avseende på en anmäld stödordning gällande en fransk kommunal företagsskatt. För att
underlätta en överföring av äganderätt och drift av befintlig lasthanteringsutrustning från den offentliga
sektorn till privata lasthanteringsföretag i 23 franska hamnar planerades en nedsättning av den
kommunala företagsskatten. Vidare föreslogs en liknande nedsättning av skatten vid förvärv av ny,
ytterligare utrustning i hamnarna i Le Havre och Dunkerque för att utöka kapaciteten där. I sitt beslut
godkände kommissionen stöd till privata lasthanteringsföretag för överföring och ersättning av befintlig
utrotning, medan stöden till inköp av ny, ytterligare utrustning till hamnarna i Le Havre och Dunkerque
inte ansågs vara förenliga med den gemensamma marknaden.
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Funiviaria Alto Tirreno SpA – Italien

I sitt beslut av den 22 december 1999 meddelade kommissionen att stöd som beviljats ett företag,
Funiviaria Alto Tirreno SpA i Savona hamn, i sin nuvarande form och omfattning inte var förenligt med
den gemensamma marknaden. Kommissionen föreslog vissa lämpliga åtgärder som skulle vidtas av
Italien. Den italienska regeringen har beviljat Funiviaria Alto Tirreno stöd på grundval av lag nr 1221
från 1952, bl.a. för att täcka driftsförluster som härrör från företagets lasthanteringsverksamhet i hamnen.

Järnvägstransporter

Miljöstöd till godstransporter per järnväg (Danmark)

Den 21 april 1999 beslöt kommissionen att en stödordning avsedd att kompensera externa 
marginalkostnader som inte uppstår vid vägtransporter är förenlig med EG-fördraget. Stödets 
maximibelopp är 50 % av den omsättning som genereras vid en järnvägstransport. Stödordningen planeras i
samband med införandet av infrastrukturavgifter som järnvägsbolagen måste betala för att få utnyttja det
danska järnvägsnätet. Kommissionen fattade ett positivt beslut på grundval av artikel 77, som tillämpas 
direkt: 1) Stödbeloppet understiger mestadels de beräknade kostnaderna som ej behöver betalas 
vid godstransporter på vägarna, 2) ordningen tillämpas utan diskriminering på alla godstransportörer och 3)
den påverkar inte utvecklingen av utvecklingen av handeln i sådan utsträckning att det strider mot 
gemenskapens intressen (transiteringar utesluts för att utesluta negativa effekter på sjötransporterna).

Vägtransporter

Skattelättnader av övergående karaktär för lokala transporter (Nederländerna)

Kommissionen beslöt den 10 november 1999 att inte invända mot skattelättnader av övergående karaktär 
avseende bolagsskatten för transportåtaganden som görs av kommunala företag som sköter 
kollektivtrafiken i åtta nederländska städer. Med tanke på den planerade avregleringen av den nederländska
lokala transportmarknaden och eftersom stödet är en övergångsåtgärd för att framkalla nödvändiga 
omstruktureringar inom dessa företag ansåg kommissionen att det var förenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget.

Stödordning för vägsektorn (Italien)

Genom två beslut som fattades i maj och december 1999 uttalade sig kommissionen om de italienska
åtgärderna avseende en omstrukturering av vägtransportsektorn och utveckling av intermodaliteten i
enlighet med lag nr 454/97 och dess tillämpningsåtgärder. Med hänvisning till kombitransporterna ansåg
kommissionen att de stöd som planeras av Italien var förenligt med den gemensamma marknaden då de
på medellång sikt främjar ekonomiskt lönsamma transaktioner som inte riskerar att snedvrida
konkurrensen mellan olika aktörer eller terminaler. Vidare fastställde kommissionen sin praxis på
området genom att slå fast att investeringsstöd upp till 30 % av de stödberättigande kostnaderna för inköp
av utrustning för på- och omlastning samt elektroniska och telematiska program och utrustningar
eftersom detta kan underlätta utvecklingen av sektorn i linje med vad som sägs i artikel 87.3 c i EG-
fördraget. Kommissionen ansåg vidare att bidrag till åkare som frivilligt upphör med sin verksamhet inte
utgör stöd och godkände bl.a. stimulansåtgärder för att anpassa fordonsparken till strängare miljönormer
samt stödåtgärder till utbildningsinitiativ för dessa. Kommissionen har likaså godkänt en åtgärd som
skall gynna sammanslutningar av företag inom vägtransportsektorn, särskilt med tanke på sektorns
svaga struktur, som är uppsplittrad i mer än hundra tusen aktörer vars verksamhet till största delen är
liten eller mycket liten.
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Kombitransport

Kombitransport (Österrike)

Kommissionen beslöt den 8 juli 1999 att inte invända mot en österrikisk statsstödsordning som tillåter
investeringsstöd vid bygge av en infrastruktur av kombitransportterminaler. Kommissionen menade att
sådana statliga stöd måste betraktas som stöd i enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget i de fall då
driften av terminalen inte har lagts ut efter ett offentligt anbudsförfarande och utgör en
näringsverksamhet. Kommissionen beslöt att sådant stöd kan tillåtas i enlighet med artikel 73 i EG-
fördraget om beviljandet av stödet 1) är nödvändigt för uppförandet av terminalen, 2) inte snedvrider
konkurrensen på marknaden för terminaler på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset och 3)
att tillgång till stödordningen lämnas på ett öppet och icke diskriminerande sätt.

Kombitransport (Belgien)

I sitt beslut av den 26 oktober 1999 menade kommissionen att stöd till bygge av terminaler inte alltid
påverkar handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Handeln
påverkas om stödet direkt skulle snedvrida konkurrensen mellan den stödmottagande terminalen och en
terminal i en annan medlemsstat. Men även om det inte föreligger någon konkurrenssnedvridning mellan
terminalerna kan handeln mellan medlemsstaterna påverkas om den som driver terminalen är verksam
inom denna sektor i flera medlemsstater eller sådan verksamhet är någorlunda förutsebar.

2.7 Jordbrukssektorn

Belgien

a) Stöd med anledning av dioxinkrisen

Kommissionen godkände ett antal stöd som den belgiska regeringen beviljat producenter och företag, vilka
drabbats av den kris som utlöstes av upptäckten av dioxin i djurfoder. Kommissionen ansåg att även om 
kemisk nedsmutsning av livsmedel inte kan anses vara en exceptionell händelse i den mening som avses i 
artikel 87.2 b, medförde de belgiska myndigheternas avslöjande av nedsmutsningen och de nödåtgärder som
vidtogs efteråt att näringsidkarna inte kunde saluföra sina produkter och plötsligen ställde dem inför en 
krissituation som till sin karaktär och sina effekter var tämligen oväntad och skilde sig från 
normala marknadsvillkor. Kommissionen ansåg dock att begreppet «exceptionella händelser» enbart 
kan tillämpas på producenter som drabbats av en situation som de själva inte bär något som helst ansvar för.

Belgiens stöd till jordbruksföretagen utgjordes till en början av bidrag och återbetalningspliktiga förskott
(148). De förstnämnda skulle beviljas fjäderfäproducenter och de andra till svin-, nötkreatur- och
äggproducenter. Kommissionen har efteråt tillåtit att de återbetalningspliktiga förskotten omvandlas till
bidrag, som fastställts till 80 % av djurens självkostnad, eller allra högst marknadspriset om detta ligger
under 80 % av självkostnadspriset (149). Med sina åtgärder ville den belgiska regeringen kompensera,
ersätta eller bistå jordbruksproducenterna efter utslaktning och förstöring av djur och ägg antingen därför
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13.11.1999).



att de förgiftats av dioxin eller hade blivit för gamla för att säljas och måst förstöras av hänsyn till djurens
välbefinnande eller till folkhälsan. De sistnämnda åtgärderna avser bl. a. de företag, som belagts med
kvarstad och följaktligen underkastats förbud mot saluföring av produktionen.

Bidrag till förmån för företag som köpt produkter av animaliskt ursprung, utgick också i form av 
återbetalningspliktiga förskott och avsåg att undvika konkurser för företag som ålagts att förstöra förorenade
produkter samt produkter som blivit för gamla för att säljas på grund av den belgiska regeringens 
kvarstadsåtgärder (150). I samband med detta godkände kommissionen en annan bestämmelse om vederlag
för obligatorisk förstörelse av färskt kött och produkter av fläsk-, nöt- och fjäderfäkött som möjligen 
var dioxinförgiftat (151). Dessa produkter hade placerats under kvarstad och sedermera förstörts eftersom de
inte kunnat föras ut på marknaden och alla misstankar om förorening inte kunnat avskrivas. I detta fall 
ansågs åtgärden, som avsåg att skydda konsumenternas hälsa, vara förenlig med den gemensamma 
marknaden enligt artikel 87.3 c som stöd avsett att underlätta utvecklingen av de berörda sektorerna. 
Kommissionen har även gett belgiska staten tillstånd att bestrida kostnaderna för analyser och av avgifter 
för destruktion av djur och produkter som berörts av samtliga tidigare åtgärder (152). I enlighet med sin 
praxis medgav kommissionen att samtliga dessa kostnader ersätts eftersom kvalitetskontrollerna av 
produkterna och förstörelsen av dem blivit obligatorisk till följd av EG:s och/eller belgiska bestämmelser.

Med avseende på den belgiska dioxinkrisen ingick även ett godkännande av statligt stöd för åtgärder som
ingick i en överenskommelse mellan belgiska staten och den belgiska bankföreningen (Association Belge
des banques) (153). Överenskommelsen gällde en låneordning för att förhindra konkurser i
jordbruksföretag, som på det hela taget var solida, p.g.a. den inkomstsänkning som blev följden av att
marknaden destabiliserades efter dioxinföroreningen av vissa djurfoder och de åtgärder som vidtogs för
att hantera denna situation. Ordningen byggde på lika stora insatser från den offentliga och den privata
sektorn; den offentliga sektorn skulle garantera 50 % av lånebeloppet och banksektorn skulle ta på sig
risken för återstående 50 % och avstå från sin sedvanliga räntemarginal (räntesatsen kommer att vara
den lägsta utlåningsräntan i Belgien minus 30/100 %, vilket kommer att utgöra den direkta kostnaden
för bankerna). Stödet kunde bara gå till företag som i grunden var solida och lönsamma, men som
drabbats stora nedgångar i omsättningen mellan juni och september 1999 (25 % under en
tvåmånadersperiod eller 40 % under en enda månad). Anmälan omfattade två stödinslag i den mening
som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. För det första var det huvudsakliga stödinslaget den statliga
garantin. För det andra skulle staten stå för avgifterna till revisorer som lämnade intyg om förlusterna.
Det statliga garantinslaget ansågs vara förenligt enligt artikel 87.2 b i EG-fördraget mot bakgrund av att
kommissionen i de tidigare ärendena dragit slutsatsen att arten och omfattningen av de begränsningar
som krävdes för att skydda folkhälsan i samband med dioxinkrisen som påverkade livsmedel och
djurfoder som producerats i Belgien innebar en exceptionell händelse på det sätt som avses i artikel 87.2
b i EG-fördraget. Den statliga garantin uppgick till ett bidrag på mindre än 6,05 % av det totala lånet.
Dessutom utfäste sig de belgiska myndigheterna att se till att inga enskilda mottagare skulle
överkompenseras för sina förluster. Statens utbetalning av revisorsavgifter ansågs vara mjukt stöd, för
vilket stödnivåer upp till 100 % godtas enligt kommissionens praxis.

Ett andra protokoll, slutet denna gång mellan regionerna och belgiska bankföreningen (154) godkändes
även. Till skillnad från det tidigare stödet avser detta avtal företag som sysslar med produktion, förädling,
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transport och saluföring av livsmedel eller djurfoder. Banksektorn kan bevilja lån till solida företag med
likviditetsproblem p.g.a. krisen. Lånevillkoren är identiska med de i det tidigare stödet, men dessa lån
kan endast beviljas företag som har sitt säte i den region där lånegarantin söks. Liksom i det tidigare
fallet och med stöd av samma argument är ordningen avseende statliga garantier förenlig med artikel
87.2 b i fördraget. Den statliga garantins nettobidragsekvivalent är mindre än 4 % av lånets totalbelopp.
Liksom i det tidigare fallet har de belgiska myndigheterna åtagit sig att se till att enskilda stödmottagare
inte överkompenseras för sina skador.

Kommissionen fick pröva ett nationellt lagförslag innehållande en övergripande rättslig ram med
erforderliga bemyndigandebestämmelser för att vidta konkreta hjälpåtgärder till förmån för jordbruk som
har drabbats av krisen (155). Fastän något stöd i egentlig mening inte föreskrivs här tillåts dock federala
stöd till jordbruksföretag för att helt eller delvis täcka skador som inte redan täckts av andra federala
och/eller regionala stöd. En kompensationsfond har även bildats som delvis skall finansiera utgifter som
staten har haft i form av stöd till företag som drabbats. Lagförslaget innehåller även en rad kontroller så
att kumulationen av federala och regionala stöd inte skall leda till en överkompensation i förhållande till
den verkliga skadan och att eventuella överskjutande stöd kommer att återställas till fonden.

b) Stöd till miljöskydd och en eventuell överträdelse av nitratdirektivet

Kommissionen beslöt att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på en åtgärd som anmälts av
de belgiska myndigheterna (156) om stöd till lantbrukare som ersättning för att de inte längre får sprida
mer än en viss mängd gödsel (den maximala mängden ändras varje år). Denna åtgärd omfattas eventuellt
av punkt 3.4 i gemenskapens riktlinjer för stöd till miljöskydd (157). Här anges att driftsstöd i
exceptionella fall kan tillåtas om: a) stödet endast kompenserar extra kostnader i jämförelse med normala
kostnader, b) stödet är tillfälligt och i princip degressivt, c) stödet måste vara nödvändigt som
kompensation för förlorad konkurrenskraft, framför allt på internationell nivå. Dessutom beaktar
kommissionen normalt vad de berörda företagen måste göra i utbyte för att minska sin nedsmutsning. I
detta ärende inledde kommissionen ett artikel 88.2-förfarande eftersom man betvivlade att villkoren
uppfyllts. Stödet föreföll inte vara tillfälligt eller degressivt och det föreföll som om stödet inte behövdes
som kompensation för förlorad konkurrenskraft, och slutligen föreföll lantbrukarna inte behöva åtaga sig
någonting för att minska sin nedsmutsning. Dessutom föreföll mängden gödsel som kunde spridas per
hektar enligt bestämmelsen vara en överträdelse av nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG av den
12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket). Därför föreföll det inte
finnas någon anledning att lämna stöd.

Danmark

a) Fastighetsskatt på jordbruksmark

I ett danskt ärende (158) tillämpade kommissionen för första gången i jordbrukssammanhang sitt
meddelande om tillämpningen av regler för statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning på
företag (159). Ärendet gällde återinförande av ett tak för den danska kommunalskatten på fastigheter som
används för primärproduktion. Åtgärden var en ändring av 1990 års lag om kommunala fastighetsskatter
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och avsåg att tillämpas på beskattningsåren 1999 och 2000. Det av Danmark föreslagna taket (0,008 %)
var lägre än det (0,015 %) som godkänts kommissionen i två tidigare beslut om fastighetsskatt för
beskattningsåren 1994–1996 respektive 1997. Dessa beslut omfattade fastigheter som används för
jordbruk, trädgårdsodling och plantskolor. Föreliggande åtgärd omfattar även en utvidgning av
skattetaket till att omfatta skogsbruk. Motiveringen för taket är primärt att motverka den ökning av
fastighetspriserna och därigenom också fastighetsskatterna som orsakas av faktorer som inte kan anses
bero på primärproduktion. En avsevärd minskning av skillnaderna i skattesatsen (från 0,006–0,024 % till
0,006–0,008 %) skulle även uppnås. I sina tidigare beslut gällande fastighetsskatt har kommissionen
ansett att fastighetsskattetak inte utgör stöd. De danska myndigheterna försäkrade att de faktorer som
kommissionen baserade sina tidigare beslut på inte hade förändrats. I sitt beslut upprepade kommissionen
sin åsikt i de tidigare två ärendena, dvs. att åtgärden, ehuru den är selektiv, inte utgör något statligt stöd
i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Som ytterligare argument till stöd för denna slutsats
beaktades i beslutet det faktum att åtgärden var tillämplig på hela primärproduktionssektorn liksom även
den specifika marktypen i samband med primärproduktion.

b) Stöd avseende djursjukdomar

Kommissionen har beslutat att inleda ett artikel 88.2-förfarande mot en stödåtgärd som anmälts av
Danmark och som omfattade en ändring av den danska fjäderfäavgiftsfonden (en avgiftsstödordning)
(160). Det specifika syftet med den anmälda åtgärden var att tillåta fjäderfäavgiftsfonden att finansiera en
del av kostnaderna för preventiv vaccinering av slaktkycklingbesättningar mot Gumboro, en
fjäderfäsjukdom som medför förhöjd dödlighet bland fjäderfäbesättningar avsedda för slakt. Stödet
skulle retroaktivt ersätta ägare vars icke smittade besättningar vaccinerats som ett led i en
vaccinationskampanj. Eftersom sjukdomen i fråga inte omfattades av dansk lagstiftning eller EG:s
lagstiftning om djursjukdomar uppfyllde stödet inte alla de kumulativa villkor som enligt kommissionens
praxis krävs för att det skall anses vara sådant statligt stöd för bekämpning av epizootiska sjukdomar och
växtsjukdomar som är förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i EG-
fördraget (obligatoriska bestämmelser utfärdade av gemenskapen eller medlemsstaterna, infektioner av
offentligt intresse, stödet är av preventiv och/eller obligatorisk art, ingen överkompensation av enskilda
företag, överensstämmelse med EG:s veterinära lagstiftning). Dessutom betvivlade kommissionen att
kravet om att stödet endast får gälla infektioner av offentligt intresse och inte får beviljas för att täcka
kostnader relaterade till normala företagsrisker var uppfyllt, i synnerhet med tanke på ett tidigare utbrott
av sjukdomen Gumboro på 1990-talet och på att branschen inrättat en frivillig Gumboro-fond. Sedan
förfarandet inletts drog de danska myndigheterna tillbaka sin anmälan.

Tyskland

a) Stöd till markförvärv

År 1999 meddelade kommissionen Tyskland om att ett slutligt negativt beslut fattats om ett av den tyska
regeringen beviljat stöd enligt lagen om kompensations- och regleringsåtgärder (Entschädigings- und
Ausgleichsleistungsgesetz) (161). I lagen finns stadganden om förvärv av mark till reducerade priser i f.d.
Östtyskland, vilket var liktydigt med statligt stöd till en del stödmottagare. Kommissionen menade att
för kategorin Wiedereinrichter («lantbrukare som köper tillbaka jord de tidigare ägt») och vissa juridiska
personer kan förmånliga markförvärv till nedsatt pris visserligen utgöra en kompensation för tidigare
förluster (expropriation av mark och/eller ett eventuellt förfall av lantgårdens inventarier), men att detta
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dock inte gäller för en Neueinrichter («nyetablerad lantbrukare»), övriga juridiska personer samt
eventuella andra stödmottagare som inte omfattas av lagen ifråga. För den senare kategorin skulle stödet
utgöra statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget, mot bakgrund av att de inte utsatts för expropriation
eller liknande skada. Stödnivån föreföll för hög i jämförelse med de nivåer som kommissionen normalt
godtar för förvärv av jordbruksmark i normala områden (dvs. som ej klassificerats som mindre gynnade).
Därtill kommer att stödet i fråga föreföll vara diskriminerande, och därför skulle bryta mot artiklarna 12,
34.3 och artikel 43 i EG-fördraget, mot bakgrund av att vissa stödmottagare måste ha varit boende i f.d.
Östtyskland den 3 oktober 1990, dvs. ett villkor som i praktiken endast kan uppfyllas av (öst-)tyska
medborgare.

Under loppet av 1999 anmäldes en ändrad version av markförvärvsprogrammet till kommissionen, som
godkänt den nya versionen (162). De problem som ledde till det delvis negativa beslutet hade lösts:

— I kommissionens slutgiltiga delvis negativa beslut av den 20 januari 1999 gällande den tidigare lagen
om kompensations- och regleringsåtgärder ansågs att kravet om att de sökande måste varit bofasta
på orten ett visst datum för att vara stödberättigade från programmet innebar en diskriminering. I
praktiken kunde detta krav endast uppfyllas av (öst-)tyskar. Alla sådana datumangivelser har strukits
ur det nya programmet.

— Kommissionen invände dessutom mot att stödnivån var för hög för förvärv av jordbruksmark utanför
mindre gynnade områden. Stödnivån överensstämmer nu helt med de nivåer som kommissionen nor-
malt godtar. Allt stöd som beviljats utöver det tillåtna på grundval av den tidigare lagen om kompensa-
tions- och regleringsåtgärder kommer att återkrävas med ränta i enlighet med kommissionens beslut av
den 20 januari 1999.

Mot bakgrund av de tyska myndigheternas försäkringar har kommissionen klart fastslagit att tillräcklig
mark finns för att gottgöra varje potentiell diskriminering utan att man behöver upphäva kontrakt som
slutits på grundval av den tidigare lagen om kompensations- och regleringsåtgärder. I den mån
kvardröjande bestämmelser i den nya ordningen skulle ge förtur åt östtyskar i fall då övriga kriterier är
desamma, omfattas sådana särbehandling av omstruktureringsmålen för jordbruket i de nya delstaterna,
samtidigt som en potentiell köpare som själv, eller vars familj levat och verkat i Östtyskland i flera
årtionden kan delta. Dessa mål godkändes såsom legitima i kommissionens beslut av den 20 januari 1999
och har ej överklagats.

Därför anser kommissionen att den nya ordning som föreslagits av den tyska regeringen kommer att
underlätta utvecklingen av ekonomisk verksamhet inom sektorn. Åtgärden omfattas därför av artikel
87.3 c i fördraget.

b) Stöd till främjande av jordbruksprodukter

Kommissionen beslöt att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på stöd som beviljats av
Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern) till marknadsföring av jordbruksprodukter. Stödet består av flera
åtgärder som kan uppdelas i «mjukt stöd» och marknadsföringsstöd. Enligt kommissionens praxis tillåts
stöd upp till 100 % för mjukt stöd, t.ex. stöd till deltagande i handelsmässor och seminarier, stöd till
marknadsundersökningar etc. Marknadsföringsstödet måste överensstämma med kommissionens
meddelande om statliga åtgärder för marknadsföring av jordbruks- och fiskeprodukter (163) och, om
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marknadsföringen görs i form av reklam, med rambestämmelserna för nationellt stöd till förmån för
reklam för jordbruksprodukter och vissa produkter som inte förtecknas i bilaga II till EEG-fördraget,
utom fiskeprodukter (164). Ett av huvudvillkoren för marknadsföringsstöd är att det överensstämmer med
artikel 28 i fördraget. I ett tidigare beslut ansåg kommissionen att detta villkor hade uppfyllts (165). Innan
det nuvarande beslutet fattades, omprövade dock kommissionen det material som de tyska
myndigheterna översänt som exempel. I förstone förefaller marknadsföringsmaterialet inte innehålla
annan information än att produkterna kommer från Mecklenburg-Vorpommern. Det förefaller därför vara
tveksamt om det finns en rimlig balans mellan hänvisningarna till produktens kvalitet och produktsorter
och dess ursprungsland (ett av villkoren i ovannämnda meddelande) och även om åtgärden
överensstämmer med artikel 28 i fördraget. Dessutom lämnas stödet endast till företag med juridisk
hemvist i Mecklenburg-Vorpommern, vilket förefaller strida mot artikel 43 i EG-fördraget. I sitt svar på
delgivningen om att ett förfarande inletts angav de tyska myndigheterna att de ämnade modifiera
åtgärden: det material som inlämnats som exempel på marknadsföringen skulle inte användas, vidare
försäkrade de tyska förbundsmyndigheterna att framtida marknadsföringsmaterial skulle överensstämma
med artikel 28 i EG-fördraget och åtog sig att sända kommissionen en årlig rapport med exempel på det
marknadsföringsmaterial som används. Slutligen skulle villkoret om att sökande måste ha sin juridiska
hemvist i Mecklenburg-Vorpommern för att vara stödberättigade strykas. Efter dessa ändringar beslöt
kommissionen att avsluta förfarandet med ett positivt beslut (166).

c) Befrielse från skatt på elektricitet och olja

I ett tyskt ärende ansåg kommissionen att en befrielse från skatt på elektricitet och olja, som delvis även
var tillämplig på jordbrukssektorn (167), vara förenlig med punkt 3.4 i miljöriktlinjerna (168). De tyska
myndigheterna hade anmält skattebefrielsen för tre år sedan. Stödet var därför tillfälligt men inte
degressivt. Med hänsyn till nuvarande tolkningspraxis av riktlinjerna avstod kommissionen i detta fall
från kravet på degressivitet. Även om det enkla faktum att jordbrukssektorn i de flesta övriga länder ännu
inte omfattas av några energiskatter inte är en godtagbar motivering för stödet medgav kommissionen i
detta fall att stödets begränsade och tillfälliga befrielse från skatt var nödvändig för att möjliggöra för
jordbruken att anpassa sig till de nya konkurrensvillkoren. Även om kommissionen noterade att några
lagliga förpliktelser inte fanns från jordbrukssektorns sida godtogs slutligen att lantbrukare kan göra
investeringar för att minska sin energikonsumtion. Mot bakgrund av skattebefrielsens begränsade
karaktär för jordbrukssektorn (producenterna måste även fortsättningsvis betala 20 % av skatten) och den
stora ytterligare nettoskattebördan som uppstår genom åtgärden föreföll primärjordbruksproduktionen
kraftigt stimuleras till energibesparingar.

d) Stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

Kommissionen inledde även ett förfarande med anledning av tre stödprojekt avseende undsättning till
eller omstrukturering av företag i de nya tyska delstaterna (169). Sedan förfarandet inletts återtogs en av
dessa anmälningar. Granskningen av de övriga anmälningarna pågår fortfarande.
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(164) EGT C 302, 12.11.1987.
(165) Ärende NN 27/97, kommissionens beslut av den 18.6.1997 (EGT C 334, 5.11.1997).
(166) Ärende C 23/99, kommissionens beslut av den 25.11.1999 (EGT L 37, 12.02.2000).
(167) Ärende NN 47/99, kommissionens beslut av den 21.4.1999 (EGT C 166, 12.6.1999).
(168) EGT C 72, 10.3.1994.
(169) Ärendena C 71/99 (f.d. N 258/98), kommissionens beslut av den 13.10.1999 (EGT C 359, 11.12.1999); C 73/99

(f.d. NN 90/97) kommissionens beslut av den 26.10.1999 (ännu ej offentliggjort), C 16/99 (f.d. NN 108/98),
kommissionens beslut av den 3.3.1999 (EGT C 120, 1.5.1999).



Grekland

Den grekiska bomullsbyrån – Avgiftsfinansierade stöd

År 1999 fattade kommissionen ett slutgiltigt negativt beslut vad gäller verksamheten vid den grekiska
bomullsbyrån såtillvida som finansieringen av detta organ skedde genom en skatteliknande avgift på 1 %
på det sammanlagda värdet på importerad bomull (170). Bomullsbyrån är ett offentligt organ och sköter
institutionella uppgifter inom bomullssektorn samt beviljar statligt stöd till sektorn (tekniskt bistånd,
kvalitetskontroller, forskning). När det gäller stödet som sådant ansåg kommissionen att de var förenliga
med den gemensamma marknaden. Stöden finansieras dock via en avgift som inte endast tas ut på
inhemska produkter utan även på importerad bomull. Förutom att bestämmelserna inte är förenliga med
kommissionens hållning gällande avgifter, synes de även vara oförenliga med Greklands
anslutningsfördrag. Som en följd av beslutet måste Grekland ändra ordningen och anmäla ändringarna
till kommissionen samt återkräva otillbörligt utbetalade medel.

Spanien

Stöd till jordbruket och livsmedelssektorn

Kommissionen fattade två negativa beslut med krav om att Spanien skall återkräva stöd som redan
utbetalts enligt två stödordningar för regionen Extremadura. Det första beslutet om stöd nr C 37/99 (171),
som avser dekret 35/1993 där finansieringsmekanismer fastställs för kapitalbehov som är begränsat till
en odlingssäsong för utveckling av jordbruket och livsmedelsindustrin. Stödmottagarna är innehavarna
av jordbruksföretag, jordbrukskooperativ och andra sammanslutningar samt livsmedelsindustrin i
Extremadura som ingår avtal om att förvärva råvaror för industriell förädling med jordbruks- eller
uppfödningsföretag i Extremadura. Stödet utgår i form av räntesubventioner till krediter. Beslutet om
stöd nr C 38/99 (172) avser ett utslag av den 8 juli 1998 fastställande av stöd till jordbruksproduktion
avsedd för industriell förädling under regleringsåret 1997/1998. Stödmottagare är i Extremadura
verkande producenter av trädgårdsprodukter avsedda för industriell förädling, som ingår avtal om
leverans till industrier i Extremadura under regleringsåret 1997–1998. Stödet förutsågs uppgå till mellan
1,5 och 5 pesetas per kilo paprika, druvgurkor, kål, lök, broccoli, blomkål, spenat, bönor och potatis. De
två stödordningarna inskränker sig till att omfatta producenter eller industrier i Extremadura som
undertecknar avtal om förvärv av råvaror för industriell förädling med industrier eller jordbruks- eller
uppfödningsföretag i Extremadura. Dessa två krav begränsar varornas fria rörlighet mellan
medlemsstaterna och bryter mot artiklarna 28 och 29 i fördraget. Vidare beviljas stöden i syfte att främja
produktion som omfattas av reglerna för den gemensamma organisationen av marknaden (rådets
förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden
för frukt och grönsaker). Denna förordning är att betrakta som ett fullständigt och uttömmande system
vilket utesluter alla möjligheter för medlemsstaterna att vidta åtgärder som innebär undantag från eller
som bryter mot dessa bestämmelser. När det gäller stöd nr C 38/99 måste allt stöd vars slutsumma beror
på den mängd som produceras betraktas som driftsstöd, vilket inte är förenligt med den gemensamma
marknaden. Dessutom uppfyller stöd nr C 37/99 inte kriterierna i kommissionens meddelande om statliga
stödåtgärder i form av kortfristiga krediter med subventionerad ränta inom jordbruket (173).
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(170) Ärende C 60/94, kommissionens beslut av den 20.7.1999 (ännu ej offentliggjort).
(171) Ärende C 37/99 (f.d. NN 25/99), kommissionens beslut av den 22.12.1999 (ännu ej offentliggjort).
(172) Ärende C 38/99 (f.d. NN 26/99), kommissionens beslut av den 22.12.1999 (ännu ej offentliggjort).
(173) EGT C 44, 16.12.1996.



Frankrike

Stöd till vinsektorn

Kommissionen beslöt att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på en åtgärd som anmälts av
Frankrike och som avser att främja tillverkning av viner som efterfrågas av konsumenterna i regionen
Charente (174). Syftet med stödet är att kvalitativt förbättra vinodlingen samtidigt som man försöker
förmå konjaksproducenterna att ställa om sin produktion till tillverkning av «lantviner» genom att
uppmuntra användningen av vissa druvsorter. Kommissionen har i sin behandling beaktat att det i rådets
nya förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om gemensam organisation av marknaden för
vin (EGT L 179 av den 14 juli 1999 (förordningen trädde i kraft den 21 juli 1999 och är tillämplig fr.o.m.
den 1 augusti 2000) ingår bestämmelser om nedläggning av arealer samt omstrukturering och
omställning av sektorn. Kommissionen ansåg att då de franska myndigheterna i det program som lagts
fram söker uppnå en långsiktig lösning på det aktuella problemet måste man i de planerade åtgärderna
beakta de nya riktlinjerna för den gemensamma organisationen av marknaden. I förordningen införs ett
system för omstrukturering och omställning av vinodlingen i syfte att anpassa produktionen till
efterfrågan på marknaden. I artikel 15 c föreskrivs bl.a. att kommissionen i tillämpningsbestämmelserna
skall anta regler som hindrar en ökning av produktionskapaciteten när omställningsbestämmelserna
tillämpas. Av inkommen information att döma ingår tillverkning av nya «lantviner» i de planerade
omställningsåtgärderna varför produktionen av sådana viner också kommer att öka totalt sett. Dessutom
föreskrivs i artikel 2.1 i samma förordning att plantering av vinstockar som klassificerats som sorter för
vinframställning skall vara förbjuden till och med den 31 juli 2010. Kommissionen drar därigenom
slutsatsen att ett av målen för den nya gemensamma organisationen av marknaden är att hindra en ökning
av vinproduktionen. Samtidigt som sortomställningen av vinodlingen i Charente erkänns ha den fördelen
att den minskar en vinproduktion som saknar avsättningsmöjligheter anser kommissionen dock att
ökningen av den franska lantvinsproduktionen som blir resultatet avviker från principerna i den nya
organisationen av marknaden för vin och är ägnat att snedvrida konkurrensen på en vinmarknad som f.n.
inte uppvisar några tillväxttecken. Man måste betänka att de viner som blir resultatet av denna
omställning hamnar på den vanliga vinmarknaden, medan de i dag per definition levereras utanför denna
marknad. Följaktligen innebär denna generella omställning av vinodlingen en risk att problemet flyttas
till andra marknader, eftersom omställningen ju totalt sett skulle medföra en nettoökning av produktionen
av vin som förs ut på marknaden, vilket i sin tur skulle strida mot målen för den nya gemensamma
organisationen av marknaden.

Irland

Stöd till fårproducenter och stödprogram för förluster av vinterfoder

Kommissionen inledde ett artikel 88.2-förfarande med avseende på två stödåtgärder som anmälts av
Irland (175). Den första åtgärden (176) är en delåtgärd (tackbidrag) till en tilläggsåtgärd för tackor, som
består i att slaktmöjligheter tillhandahålls för omkring 100 000 utslagstackor (bergsfår) i sex grevskap
på västra Irland. Förutom att dessa områden har mindre goda jordar har de också drabbats av ogynnsam
väderlek. Kommissionen ansåg att åtgärden föreföll utgöra stöd till fårproducenter och uttryckte tvivel
om att artikel 87.2 b var tillämpbar. Åtgärden förefaller vara utformad för att motverka problem som
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(174) Ärende C 70/99 (f.d. N79/99), kommissionens beslut av den 29.9.1999 (EGT C 359, 11.12.1999).
(175) Ärende C 44/99 (f.d. NN 23/99 och ex NN 79/99), kommissionens beslut av den 8.7.1999 (EGT C 280,

2.10.1999).
(176) Ärende C 44/99 (f.d. NN 23/99, ex N 678/98).



beror på den ekonomiska tillbakagången inom sektorn och kan därför inte anses utgöra kompensation
för skador som orsakats av exceptionella händelser. Dessutom synes de irländska myndigheterna genom
att tillåta att tackkött, som lämpade sig för urbening, såldes som livsmedel och därmed konkurrerade på
marknaden med annat kött, vars slaktkostnader inte understötts, ha underlåtit att vidtagit nödvändiga
åtgärder för att minimera åtgärdens effekter på konkurrensen.

Den andra åtgärd som förfarandet gäller är ett stödprogram avseende förluster av vinterfoder (177). I
ordningen ingår tre delåtgärder som syftar till att hjälpa lantbrukare som förlorat vinterfoder.
Kommissionen hyste särskilt tvivel om den kompensation som genom Special Fodder Hardship Fund
beviljades till lantbrukare, som inte uppfyllde kraven för stöd enligt den förra åtgärden, eventuellt inte
var avhängig av och proportionell till förluster av vinterfoder p.g.a. regnig väderlek. Inom programmet
förefaller stöd ha lämnats till alla lantbrukare som kunde belägga att deras boskap drabbats eller
sannolikt skulle drabbas av undernäring till följd av foderbrist oberoende av orsakerna. Av detta skäl
ansåg kommissionen att åtgärden kunde utgöra ett rent driftsstöd.

Italien

a) Kapitaltillskott

Vissa komplicerade åtgärder för finansiering till företag anmäldes av Italien 1998 och 1999. Italien
underrättades 1999 om att kommissionen godkänt en stödordning som stödjer investeringar i
livsmedelssektorn via det statsägda holdingföretaget RIBS (178). Genom ordningen lämnas
kapitaltillskott från RIBS till stödmottagarnas företag samt lån till subventionerade räntesatser i
maximalt 15 år. Sedan denna stödordning godkänts behöver inte enskilda anmälningar till lämnas till
kommissionen för investeringsprojekt under en viss tröskel. Godkännandet sker endast på nationell nivå
vilket snabbar på processen. De nationella myndigheterna åtog sig att till kommissionen lämna en årlig
rapport om genomförandet av ordningen. På basis av denna rapport kommer kommissionen att kunna
föreslå eventuella ändringar av stödordningen. Investeringsprojekt inom sockersektorn och projekt där
RIBS medverkan överskrider en gräns på c:a 25 miljoner euro (50 miljarder italienska lire) undantogs
dock uttryckligen från stödordningen och skall anmälas separat till kommissionen. Under det senaste året
anmälde italienska staten även försiktigtvis en rad åtgärder av statsägda holdingföretag som bedömdes
ske «till marknadsvillkor». Till följd av en väl etablerad tradition att stödja livsmedelssektorn begärde
kommissionen, särskilt med avseende på RIBS transaktioner, att Italien i enlighet med artikel 88.3 skall
anmäla varje sådan åtgärd med undantag för en del mycket uppenbara ärenden. Dessa åtgärder, som
normalt sker via kapitaltillskott till andra företag, sammanhänger ofta med utvecklingsprojekt där
investeringar, säljfrämjade åtgärder, marknadsföring, organisatoriska förändringar etc. ingår. I dessa fall
förväntas statsägda holdingföretag inte endast återfå satsade medel, utan även erhålla en godtagbar
avkastning på det investerade kapitalet. Hittills har kommissionen gett klartecken till en av dessa typer
av åtgärder (179). Övriga ärenden anmäldes 1999 och är f.n. under granskning.

b) Stöd till sockerindustrin

Kommissionen fattade 1999 även ett slutligt negativt beslut med avseende på flera italienska statliga
stödåtgärder inom sockersektorn som beviljades av det statliga holdingföretaget RIBS mellan 1988 och
1992 (180). Stöden gällde driften av sockerbruk i centrala Italien (Abruzzerna och Toskana) och varierade
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(177) Ärende C 44/99 (f.d. NN 79/99, ex N 90/99).
(178) Ärende N 619/98, kommissionens beslut av den 22.12.1998.
(179) Ärende N 191/98, kommissionens beslut av den 22.12.1998.
(180) Ärende C 56/96, kommissionens beslut av den 11.5.1999 (EGT L 236, 7.9.1999).



till sin sammansättning liksom beloppsmässigt. I stödet ingick borgensförbindelser, kapitaltillskott för att
täcka förluster, kapitaltillskott för investeringar, tillskott av eget kapital, omvandling av skuld till
oprioriterad skuld, gynnsamma villkor vid försäljning av offentlig egendom och lån till subventionerad
ränta. Kommissionen förklarade större delen av ovanstående stöd vara oförenlig med EG-fördraget och
begärde att Italien inom två månader från delgivandet av beslutet skulle återkräva otillbörligt utbetalade
belopp och inom samma tidsfrist informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet. Italien beslöt att överklaga kommissionens slutliga negativa beslut till EG-domstolen.
Efter detta beslut inkom till kommissionen anmälningar om fem andra ärenden där stöd beviljades via
det statsägda holdingföretaget RIBS till företag som verkade i sockersektorn mellan 1989 och 1992.

c) Stöd till små och medelstora företag i form av garantier och subventionerade lån

Kommissionen fattade även ett slutligt negativt beslut (181) med avseende på stöd som Italien avsåg att
bevilja små och medelstora företag i den södra delen av landet i form av garantier och subventionerade
lån för konsolidering av skulder i enlighet med artikel 2 i lag 341 av den 8 augusti 1995. Eftersom dessa
lån och garantier inte var kopplade till investeringar och eftersom de inte beviljades till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter drog kommissionen slutsatsen att de måste betraktas som
driftsstöd och därför förbjudna när de avser jordbrukssektorn.

d) Stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

Beträffande stöd till omstrukturering meddelade kommissionen år 1999 Italien sitt beslut att inleda ett
artikel 88.2-förfarande med avseende på en anmäld plan om att bevilja stöd till omstrukturering av
företag som drivs inom sektorn för skyddade jordbruksprodukter (blommor och trädgårdsprodukter) i
regionen Sardinien (182). Kommissionen fattade sitt beslut eftersom den anmälda åtgärden, vari ingår
finansiella åtgärder (återbetalning och omförhandling av skulder), strukturåtgärder (investeringar) och
tekniskt bistånd, inte föreföll uppfylla villkoren för stödordningar gällande omstrukturering av företag i
svårigheter enligt gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag
i svårigheter (183). Stöd till omstrukturering ger upphov till särskilda konkurrensfarhågor hos övriga
producenter som klarar sin verksamhet utan stöd och även hos de övriga medlemsstaterna. Därför kan
omstruktureringsstöd endast tillåtas då det kan påvisas att det ligger i gemenskapens intresse att de
beviljas. Detta är endast möjligt om stränga kriterier uppfyllts och full hänsyn tagits till stödets eventuella
snedvridande effekter. I det föreliggande fallet gällde kommissionens tvivel särskilt följande aspekter: 1)
de potentiella stödmottagarnas finansiella svårigheter, 2) återställandet av lönsamheten i de berörda
företagen genom åtgärder i den anmälda ordningen, 3) undvikande av otillbörlig snedvridning av
konkurrensen, 4) proportionaliteten hos stödet avseende omstruktureringskostnader och -förmåner, 5) det
faktum att alla stödmottagarna inte kan uppfylla samtliga villkor för att hamna inom definitionen för små
och medelstora företag som ges i punkt 3.2.4 i riktlinjerna. Ytterligare ett skäl till att inleda förfarandet
var att de nationella myndigheterna inte skingrat tvivlen om en eventuell dubblering av stöd för
skuldåterbetalning till stödmottagare som kanske ännu inte återbetalat det stöd som kommissionen i ett
tidigare beslut hade förklarat vara oförenligt med den gemensamma marknaden och krävt tillbaka. Mot
denna bakgrund utgör enligt EG-domstolen det faktum att de otillåtna stöden inte hade återbetalats en
avgörande omständighet som kommissionen rättsenligt beaktar när den prövar om de nya stöden är
förenliga med den gemensamma marknaden (mål C–355/95 P, EG-domstolens dom av den 15 maj 1997.
Textilwerke Deggendorf GmbH mot kommissionen och Förbundsrepubliken Tyskland. REG 1997, 
s. I–2549). Stödåtgärdens planerade budget uppgick till 60 miljarder lire (± 30 miljoner euro).
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(181) Ärende C 36/98, kommissionens beslut av den 10.11.1999 (ännu ej offentliggjort).
(182) Ärende C 83/98 (f.d. N 40/98), kommissionens beslut av den 22.12.1998 (EGT C 187, 3.7.1999).
(183) EGT C 283, 19.9.1997.



e) Stöd till skötsel av avelskvigor av Chianina-ras

Under 1999 fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut gällande ett stöd som Italien avsåg att bevilja
skötsel av avelskvigor av Chianina-ras (184). Det aktuella stödet ingick i ett paket om tre åtgärder som, enligt
de italienska myndigheterna, utformats för att motverka den minskning av denna lokala toskanska ras som
skett de senaste tio åren. Av de tre åtgärderna i ordningen ansåg kommissionen endast denna stödåtgärd
vara oförenlig med den gemensamma marknaden. Stödet beviljas i form av ett bidrag till skötsel fram till
den första kalvningen för vuxna hondjur av Chianina-ras som uppfyller vissa bestämda krav och avsåg att
uppmuntra boskapsuppfödare att använda hondjuren som avelsdjur i stället för att försälja dem eller göda
dem för slakt, vilket anses vara mer lönande och innebära färre risker. Kommissionen har generellt ansett
det vara förenligt med den gemensamma marknaden med stöd till skötsel av avelstjurar till följd av den
roll som dessa djur spelar för den genetiska utvecklingen och kvalitativa förbättringen av hela
djuruppfödningssektorn och till följd av de höga djurhållningskostnaderna som i regel inte återfås av
boskapsuppfödarna. Detta gäller inte hondjur som med lönsamhet kan användas av boskapsuppfödarna till
kalvning, mjölkproduktion och förbättringar av nötköttproduktionen samtidigt utan att detta ger upphov till
att deras marknadsvärde minskas. Kommissionen anser att stöd till hondjursskötsel inte kan betraktas som
något annat än driftsstöd avsett att undanta lantbrukare från normala kostnader. Det enda fall där
kommissionen konsekvent har tillåtit stöd både hon- och handjurshållning är då rasen enligt gemenskapens
kriterier är utrotningshotad. I sådana fall anses stödet i realiteten gynna en genetisk mångfald inom ramen
för förordning 2078/92. De upplysningar som inlämnades av de italienska myndigheterna visade dock
tydligt att Chianina-rasen långt ifrån är utrotningshotad och inga undantag från artikel 87.1 i EG-fördraget
kunde därför be lämnas för det aktuella stödet.

Nederländerna

a) Stöd vid naturkatastrofer

De nederländska myndigheterna anmälde en stödordning för skadekompensation till alla berörda
sektorer i de drabbade områdena, även om de flesta potentiella stödmottagarna var jordbruksföretag (185).
Det rörde sig om stöd som beviljas i enlighet med artikel 87.2 b i EG-fördraget för gottgörelse av skador
förorsakade vid naturkatastrofer. Inom jordbruksområdet har kommissionen av hävd ansett att
väderleksförhållanden såsom frost, hagel, is, regn eller torka inte kan betraktas som naturkatastrofer i
den mening som avses i fördraget såvida de skador som den enskilde stödmottagaren lidit når upp till
en minimitröskel, normalt 30 % eller mer (20 % eller mer i mindre gynnade områden) av produktionen
i jämförelse med en normal period. Till följd av jordbruksproduktionens säsongsvariationer är det
motiverat med en sådan tröskel för att förhindra att påståenden om negativa klimatförhållande används
som svepskäl för driftsstöd. I detta specifika fall angav de nederländska myndigheterna att rikliga regn
orsakade översvämningar i vissa regioner. Eftersom översvämningar betraktas som en naturkatastrof i
den mening som avses i artikel 87.2 b i EG-fördraget var skadekompensation till jordbruksproduktionen
i dessa regioner förenlig med kommissions hållning. När det gäller återstoden av de skadade områdena
hade översvämningarna i vanlig mening (dvs. brustna flodbankar) endast varit begränsade.
Kommissionen ansåg dock i detta speciella fall att en mycket ovanlig kombination av geografiska och
klimatiska omständigheter ägt rum vilket kan anses vara en naturkatastrof i den mening som avses i
artikel 87.2 b i EG-fördraget, varför det inte fanns något behov av att kräva det normala
produktionsbortfallet på 30 % för skadekompensation. Väderförhållandena i de drabbade områdena var
extremt svåra. Minst 100 mm regn föll på två dagar, något som enligt Kungliga meteorologiska institutet

KONK. RAP. 1999

STATLIGT STÖD 251

(184) Ärende C 57/98, kommissionens beslut av den 10.11.1999 (ännu ej offentliggjort).
(185) Ärende NN 136/98 (f.d. N 561/98), kommissionens beslut av den 9.12.1998 (EGT C 72, 16.3.1999), se även N

19/99, kommissionens beslut av den 12.3.1999 (EGT C 92, 1.4.1999).



i Nederländerna endast inträffar en gång vart 125:e år. Enligt uppgifter från de nederländska
myndigheterna uppstod problemen i ett under havsytan beläget polderområde vars tunga lergrund
försvårar naturlig avrinning. En kraftig vind från havet gjorde det omöjligt att dränera vattnet ut i havet
– vatten pressades tvärtom in mot land. Regionens vattenhushållningssystem kollapsade varvid
vattennivån steg och marken genomdränktes underifrån. Konsekvenserna av denna händelsekedja var
därför liknande den som skulle ha inträffat om området översvämmats i vanlig mening. När
kommissionen drog denna slutsats togs även hänsyn till att den nederländska kompensationsordningen
var generell. Den gällde för privatpersoner, offentliga instanser och icke-kommersiella organ (skolor,
kommuner, religiösa sammanslutningar etc.), affärsdrivande företag inom alla sektorer och
jordbruksproducenter. De nederländska myndigheterna hade bekräftat att förlustberäkningen skulle ske
individuellt för varje stödmottagare, som förväntades stå för en del av förlusterna själva. Inom
jordbrukssektorn skulle förlustberäkningarna bygga på jämförelser med den genomsnittliga avkastningen
under tre tidigare år, vilket motsvarar kommissionens normala praxis vid beräkning av förluster.
Ordningen medförde därför inga risker för överkompensering. Under dessa omständigheter föreföll det
uteslutet med risker för missbruk i form av driftsstöd, som normalt motiverar att man använder en tröskel
på 30 % vid fall av svåra väderförhållanden.

b) Stöd till marknadsföring finansierat via en skatteliknande avgift

År 1999 fattade kommissionen ett slutligt negativt beslut avseende förslaget om en ändring av en befintlig
stödordning gällande blomsterlökar i Nederländerna (186). Den befintliga stödordningen, som avser stöd till
marknadsföring av prydnadsväxter och blommor och finansieras via skatteliknande avgifter, är förenlig med
EG:s regler, både vad gäller marknadsföringsaktiviteterna och det nuvarande finansieringssystemet som 
uttryckligen utesluter beskattning av produkter importerade från de övriga medlemsstaterna. De 
nederländska myndigheterna anmälde dock en ändring av ordningen varigenom produkter importerade från
övriga medlemsstater också skulle påföras avgiften. Avkastningen från avgiften skulle återbetalas till en 
representantorganisation etablerad i den medlemsstat varifrån produkterna hade kommit för att användas 
till marknadsföring i det landet. Ett slutligt negativt beslut om den föreslagna ändringen fattades av 
kommissionen av följande skäl: Även då det gäller allmän marknadsföringsverksamhet, där hänvisning till
produktens ursprung saknas och som därför formellt garanterar lika behandling, föreföll det rent praktiskt
som om sådan marknadsföring skulle gynna nationella specialiseringar, behov och brister. I synnerhet är 
det troligt att tiden för marknadsföringsverksamheten och valet av vilka sorter som lyfts fram i 
marknadsföringskampanjerna skulle bygga på nationella karakteristika till förfång för importerade 
produkter. Det nederländska förslaget om att överföra avkastningen från skatten på produkter importerade
från övriga medlemsstater till representativa organisationer i dessa medlemsstater för användning vid
marknadsföring i medlemsstaterna föreföll inte förändra denna bedömning. Först och främst kunde de
nederländska myndigheterna inte bemöta de farhågor som uttrycktes av övriga medlemsstater gällande 
representativiteten hos de organisationer som skulle motta de överförda medlen. För det andra betalar 
möjligen i vissa fall producenter i andra medlemsstater redan obligatoriska avgifter för att finansiera allmän
marknadsföringsverksamhet i sitt eget land. Detta skulle innebär ett problem med en eventuell 
dubbelbeskattning i produktionslandet och i Nederländerna. De nederländska myndigheterna erbjöd sig att
återbetala skatten om importören kan visa att han har betalat en likartad skatt i medlemsstaten där 
produktionen skett. Sådana arrangemang skulle dock kräva ytterligare administrativa formaliteter enbart för
varor i handeln inom gemenskapen vilket förefaller strida mot artikel 28 i EG-fördraget. För det tredje 
lämnade de nederländska myndigheterna inte någon övertygande redogörelse för hur de administrativa 
kostnaderna för ett sådant system skulle bestridas och hur de avsåg att undvika ytterligare administrativa 
formaliteter för produkter som ingår i handeln inom gemenskapen, vilket kan strida mot EG-fördraget. Av
ovan anförda skäl bedömde kommissionen att det av de nederländska myndigheterna föreslagna systemet
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har en negativ inverkan på handelsvillkoren, vilket strider mot det gemensamma intresset. Därför 
tillämpades den generella princip som bygger på EG-domstolens utslag i mål 47/69, nämligen att stöd 
som finansieras med skatteliknande avgifter som också omfattar produkter importerade från övriga 
medlemsstater i princip är oförenligt med den gemensamma marknaden.

c) Stöd till blomsterlökar och en eventuell överträdelse mot den gemensamma organisationen av
marknaden

I ett annat ärende anmälde de nederländska myndigheter också en ändring av den avgift som finansierar
ett befintligt statligt stöd till en marknadsintervention inom blomstersektorn i Nederländerna (187). Enligt
denna stödordning kan trädgårdsnäringens branschorganisation (Produkterchap Tuinbouw) i
överskottssituationer besluta om att använda sig av sitt interventionssystem och bestämma (minsta)
interventionspriser. I sådana fall köper interventionsorganet Stichting Bloembollensurplusfonds till
interventionspris upp blomsterlökar som producenterna inte kan sälja för minimipriset. Då ändringen
anmäldes tog kommissionen tillfället i akt att ompröva hela stödordningen. Eftersom stödet gäller ett
nationellt marknadsinterventionssystem för jordbruksprodukter (blomsterlökar) som omfattas av en
gemensam marknadsorganisation, utesluter i enlighet med EG-domstolens rättspraxis förekomsten av en
gemensam organisation av marknaden nationella åtgärder inom de områden som täcks såvida något
annat inte föreskrivs i EG:s lagstiftning. Därför måste medlemsstaterna avstå från att vidta åtgärder som
kan försvaga eller skada denna marknadsorganisation (se t.ex. mål 111/76 Officier van Justitie mot Van
den Hazel (1977) Rec. 901; mål 177/78 Pigs and Bacon Commission mot Maccarren (1979) Rec. 2161,
se även mål 190–73, Van Haaster, 30.10.1974, Rec. 1974, s. 1123). Det grundläggande kriteriet för att
bedöma lagenligheten i de nationella åtgärderna är sålunda huruvida förekomsten av den
«restkompetens» som kvarstår hos medlemsstaterna påverkar eller kan påverka den gemensamma
marknadsorganisationens funktion. Det är inte bara kvoteringen av produktion som anses vara en åtgärd
vars effekter är desamma som kvantitativa restriktioner, utan även ett interventionssystem skulle kunna
betecknas som en sådan eftersom det kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. En sådan kvantitativ
restriktion eller åtgärd som har liknande effekter på handeln inom EG förbjuds uttryckligen i artikel 10
i den gemensamma organisationen av marknaden. Det nationella interventionssystemet är upplagt på så
sätt att produkter tas bort från marknaden och helt uppenbart får detta effekter på priser och på
handelsflödet (produkter som tas bort från marknaden kan inte säljas – interventionspriset blir i realiteten
minimipriset). Utan något interventionssystem skulle normal frihet råda för handelstransaktionerna i
enlighet med genuina konkurrensförutsättningar. Domstolen har godtagit att en öppen marknad och
effektiv konkurrens utgör grundvalen till marknaden för blomsterlökar (se mål 94/79, Vriend, 26.2.1980,
Rec. 1980). På samma sätt undanröjer det nationella interventionssystemet produkter med
tillfredsställande kvalitet från marknaden. Vid sidan av denna principfråga är möjligen den nederländska
nationella marknadsstödordningen inte förenlig med den gemensamma marknaden eftersom uteslutande
nederländska produkter och inte några produkter från andra medlemsstater kan gynnas av det.
Argumentet om att de importerade produkterna gynnas indirekt genom minskningen av produktionen på
marknaden är svårt att godta. Sedan kommissionen underrättat de nederländska myndigheterna om sin
preliminära åsikt att ordningen är oförenlig med den gemensamma marknaden av ovan anförda skäl
angav de nederländska myndigheterna att ordningen skulle komma att upphävas.

d) Stöd till rationaliseringen av sektorn för boskapsslakt

Kommissionen beslöt även att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på en nederländsk åtgärd
gällande rationaliseringar av sektorn för boskapsslakt (188). Den ursprungliga åtgärden syftade till att
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begränsa den nuvarande överkapaciteten inom sektorn för boskapsslakt. Därför köper fonden för
omorganisation av boskapsslakterier (Stichting Sanering Runderslachterijen), bildad av produktnämnden
för boskap och kött (Produkterchap voor Vee en Vlees), upp slaktkapacitet. Ny överkapacitet har uppstått.
Därför vill fonden köpa upp ytterligare kapacitet, som kommer ut på marknaden efter konkurser eller
nedläggning av boskapsslakterier. De nederländska myndigheterna har anmält en höjning av en avgift
vars avkastning skall användas till att köpa upp en kapacitet på 120 000 slaktade djur per år (dvs.
kapaciteten hos ett företag som gått i konkurs), vilket minskar den befintliga kapaciteten till 1,26
miljoner djur. Därför måste avgiften höjas ytterligare. De nederländska myndigheterna anser att åtgärden
kan godkännas på basis av kommissionens policy när det gäller nedläggning av produktionskapacitet.
Kommissionen betvivlade dock den motivering som de nederländska myndigheterna lämnade,
huvudsakligen därför att: den summa som utbetalats för en utfästelse att inte använda faciliteterna för
slakt föreföll hög mot bakgrund av de rådande marknadsvillkoren, eftersom det inte kunde uteslutas att
den nedlagda kapaciteten överhuvudtaget saknade värde. Överkompensation kunde alltså inte uteslutas.
Dessutom har inga belägg lämnats som påvisar ett eventuellt intresse av att förvärva det
konkursförklarade företaget. Ett sådant intresse skulle ha bevisat att stödet var nödvändigt och kunde ha
utgjort en måttstock när stödbeloppet för uppköpet av kapaciteten fastställdes.

e) Koldioxidskatt avseende sektorn för trädgårdsodling i växthus

År 1999 godkände kommissionen en delvis nedsättning av koldioxidskatt som beviljats sektorn för
trädgårdsodling i växthus (189). Den ursprungliga versionen av lagen om miljöskatter [Wet belastingen
op milieugrondslag] godkändes av kommissionen den 3 december 1992. Lagen har ändrats på olika sätt,
bl.a. har en utjämnande energiskatt införts. Syftet med den utjämnande energiskatten är att bidra till
minskningen av koldioxidutsläppen och att främja energihushållningen. Den nederländska regeringen
har ändrat energiskattesatsen från den 1.1.1999. Satserna har höjts och skatteskikten justerats. Intäkterna
från detta kommer att gå tillbaka till hushållen och företagen i form av en löne- och
inkomstskatteminskning. Den nederländska regeringen tror att en strängare
energikonsumtionsbeskattning kommer att pressa ner koldioxidutsläppen.

Med stöd av den utjämnande energiskatten tillämpas även en nollsats på naturgas som används i
växthusodling. De nederländska myndigheterna begärde en utvidgning av nollsatsen på sådan naturgas
till sektorn för trädgårdsodling i växthus för åtminstone ytterligare ett år. Om naturgasledningar inte finns
gäller nollsatsen på mellantjock olja, gasolja och gasol.

Efter kontakter med kommissionen ändrade de nederländska myndigheterna åtgärden: nollsatsen skall
bara gälla under 1999. År 2000 och 2001 skall sektorn beskattas på en (gradvis ökande) grundval som
liknar övriga energiintensiva sektorer. De nederländska myndigheterna åtog sig att på nytt anmäla
ordningen 2002.

Åtgärden omfattas av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd eftersom syftet med lagen
är att skydda miljön. Avsikten är att minska energikonsumtionen genom höjd energibeskattning.
Skattebefrielsen förefaller vara ett driftsstöd. I gemenskapens riktlinjer anges stränga villkor för
driftsstöd som lämnas i samband med miljöproblem:

— Stödet skall vara tillfälligt och i princip degressivt: de nederländska myndigheterna har lämnat ett
tydligt slutdatum när nollsatsen upphör och gradvis återförs till det allmänna regelverket. Åtgärden
är degressiv eftersom nollsatsen fortsatt tillämpas 1999 varefter beskattningen gradvis ökar.
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— Stödet skall vara nödvändigt för att utjämna konkurrensmässiga nackdelar. Kommissionen har tagit
hänsyn till att sektorn för trädgårdsodling i växthus har arbetskraftskostnader som ligger under
genomsnittet, varför de berörda företagen endast i begränsad omfattning kommer att gynnas av de
utjämnande minskningarna av arbetskraftsskatterna. Det tidigare förmånprissystemet för naturgas
avseende sektorn för trädgårdsodling i växthus upphörde att gälla i slutet av 1998.

— Stödmottagarna måste göra en motprestation: Ett avtal har slutits med sektorn som även sätter upp mål
för användningen av förnybara energier: 4 % av energianvändningen 2010 måste bestå av förnybar ener-
gi. Energieffektiviteten måste förbättras med 65 % jämfört med 1980. Ytterligare en motprestation ut-
görs av ökningen av den totala skattebördan. Dessutom stimulerar den nya åtgärden, vari ingår en grad-
vis ökning av beskattningen av gas (och full beskattning av elektricitetsanvändning), sektorn för träd-
gårdsodling i växthus till använda energin rationellt och minska koldioxidutsläppen.

Kommissionen drog därför slutsatsen att åtgärden uppfyller kraven i miljöriktlinjerna.

Österrike

Stöd till hongetshållning

Kommissionen inledde ett artikel 88.2-förfarande med avseende på en stödordning som anmälts av de
österrikiska myndigheterna, gällande driftsstöd för att locka lantbrukare i Niederösterreich att hålla
hongetter. Enligt de österrikiska myndigheterna skulle stödet hjälpa till att utveckla getaveln och
därigenom den berörda sektorn. De hävdade att Österrikes getter riskerade att dö ut, vilket skulle göra
sektorn berättigad till stöd enligt artikel 2.1 i förordning (EEG) 2078/92. Kommissionen beslöt dock att
avvisa åtgärden eftersom dess effekter och syfte endast var att sänka stödmottagarnas
produktionskostnader under den period stödet utbetalas, utan några långfristiga förmåner för den berörda
sektorn, och dessutom fanns ingen indikation på att getterna i Niederösterreich riskerar att dö ut (190).

Portugal

a) Stöd till svinproducenter som utsätts för svårigheter på marknaden

Kommissionen beslöt att inleda ett artikel 88.2-förfarande mot Portugal med avseende på en stödordning
för att hjälpa svinproducenter som utsätts för marknadssvårigheter i slutet av 1998 (191). Ordningen
består av två åtgärder. Den första är ett ettårigt moratorium för befintliga kortfristiga lån och en sänkning
av räntesatserna för dessa lån (upp till 100 % ). Den andra åtgärden gäller ett subventionerat kortfristigt
lån (1 år), subventionssatsen kan uppgå till 100 %. Kommissionen ansåg att detta stöd förefaller vara
driftsstöd som överstiger det maximibelopp som tillåts av kommissionen när det gäller subventionerade
kortfristiga lån inom jordbrukssektorn. Åtgärden kan även vara en överträdelse av den gemensamma
organisationen av marknaden för griskött.

b) EPAC och Silopor: omstrukturering och privatisering

År 1998 inledde kommissionen ett artikel 88.2-förfarande med avseende på omstrukturerings- och
privatiseringsplaner gällande både det offentligt ägda spannmålshandelsföretaget EPAC och
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hamnverksamhetsföretaget Silopor (192). Även om Portugal visat sitt intresse för att tillsammans med
kommissionen undersöka möjligheten av att göra omstruktureringsplanerna förenliga med gemenskapens
regler för undsättning av och omstrukturering av företag i svårigheter, har några resultat ännu inte uppnåtts.
Under tiden har flera EPAC-ärenden behandlats av EG-domstolen avseende Portugals underlåtenhet att
iaktta kommissionens beslut från 1997. I detta beslut sägs att den statliga garantin till EPAC var ett olagligt
och oförenligt statligt stöd. Domstolens beslut i dessa ärenden väntas i början av år 2000.

Sverige

Förmånliga hyresnivåer vid uthyrning av företagslokaler och förmånliga leasingavgifter i samband
med en sale and lease back-transaktion med tillgångar

Vid en tillämpning av den generella principen om att medlemsstaterna inte får bevilja rent driftsstöd
beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på icke anmält stöd som Sverige
beviljat ett charkuteriföretag (193). På grundval av ett klagomål, några tidningsartiklar samt information
från de svenska myndigheterna inledde kommissionen genom sitt beslut ett förfarande avseende
nedanstående åtgärder från 1995–1997 som vidtagits av ett kommunalägt fastighetsbolag i Skellefteå och
som alltså kan ha omfattat statligt stöd till Nya Holmlunds Livs AB (nedan Holmlunds), ett
charkuteriföretag i Skellefteå: 1) hyresbetalningar enligt en överenskommelse mellan ett kommunalägt
fastighetsbolag och Holmlunds avseende charkuterifabrikerna där Holmlunds bedrev sin verksamhet, 2)
en sale and lease back-transaktion vari ingick två avtalsomgångar varigenom fastighetsbolaget köpte
Holmlunds materiella och immateriella tillgångar och leasade tillbaka dem till Holmlunds, 3) Holmlunds
återköp av tillgångarna från fastighetsbolaget enligt en överenskommelse från 1997 i samband med
överföringen av Holmlunds aktier till en ny ägare. Kommissionens misstankar om statligt stöd baserades
på en utvärdering av fastighetsbolagets åtgärder med utgångspunkt från hur en marknadsekonomisk
investerare skulle agerat. Det eventuella statliga stödet i samband med uppräkningen ovan föreföll enligt
kommissionen vara driftsstöd: förmånliga hyresnivåer för de gamla och nya fabrikerna ägda av
fastighetsbolaget och förmånliga leasingavgifter i samband med sale and lease back-transaktionen med
tillgångarna. Under den period då åtgärderna vidtogs av det kommunalägda fastighetsbolaget
(1995–1997) var Holmlunds synbarligen ett företag i svårigheter. Det stod dock klart för kommissionen
att åtgärderna inte motsvarar reglerna för jordbruksföretag i finansiella svårigheter. I den mån åtgärderna
kan utgöra driftsstöd förefaller de vara oförenliga med den gemensamma marknaden och även strida mot
de gemensamma organisationerna av marknaden (gris-, nöt- och kalvkött).

Förenade kungariket

Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme (programmet för kompensation för skyddsslakt av svin)

Efter att ha inlett ett artikel 88.2-förfarande fattade kommissionen ett positivt beslut gällande Förenade
kungarikets «Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme» som tillämpades i Nordirland i september
1998 (194). Efter en vådeld den 20 juni 1998 förstördes det stora svinslakteriet i Ballymoney i Nordirland,
vilket ledde till att omkring 40 % av slakt- och styckningskapaciteten för svin försvann i regionen.
Många producenter kunde inte längre föra sina djur till slakt och styckning och i mitten av augusti 1998
väntade 20 000–30 000 svin på slakt. Situationen förvärrades varje dag. Möjligheten övervägdes att
transportera djuren till slakterier i Storbritannien eller Irland, men den totalt sett svaga
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marknadsituationen och kontrollbegränsningarna mot sjukdomar talade emot detta. Producenternas hade
därför ett ökande antal djur som på det hela taget var osäljbara. Som ett resultat av den ökande
mängderna av svin på gårdarna uppstod dessutom allvarliga djurmiljöproblem till följd av överfyllda
djurstallar och utfodringssvårigheter. Djuren utsattes för trängsel, värmestress och svansbett vilket
förorsakade dem onödigt lidande. Genom «Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme» lämnades stöd
till slakt- och destruktionskostnader samt kompensationsutbetalningar till producenter av överviktiga
rena svin (dvs. svin med en lägsta levande vikt på 110 kg, med undantag för dräktiga suggor och
avelssuggor och avelsgaltar) med upp till 30 brittiska pund per svin.

I sitt slutgiltiga beslut godtog kommissionen inte Förenade kungarikets argument om att branden vore
att betrakta som en exceptionell händelse i den mening som avses i artikel 87.2 b i EG-fördraget.
Undantagen (enligt artikel 87.2 b) från den generella principen i artikel 87.1 om att statligt stöd är
oförenligt med den gemensamma marknaden måste tolkas restriktivt. I detta fall noterade kommissionen
att de huvudsakliga offren för branden, ägarna till anläggningen i Ballymoney, inte fick något stöd på
grund av materiella förluster utan föreföll täckas av en normal kommersiell brandförsäkring. Ur
svinproducenternas synpunkt var effekterna av branden i ekonomiska termer desamma som om
anläggningen hade stängts av andra skäl, t.ex. för att den inte var lönsam, eller till följd av insolvens hos
ägarna. Eftersom det vid normala handelstransaktioner alltid föreligger en viss risk, ehuru liten, att en
av parterna kan upphöra med sin handel av orsaker som ligger utanför de övriga parternas kontroll kan
sådana händelser inte betecknas som exceptionella händelser i den mening som avses i artikel 87.2 b i
EG-fördraget.

Med tanke på den mycket speciella situationen för Nordirlands svinmarknad vid tidpunkten och mot
bakgrund av de olika åtgärder som vidtagits av Förenade kungarikets myndigheter i försöken att lösa
problemet drog kommissionen emellertid slutsatsen att åtgärden kunde anses underlätta vissa
verksamheter eller vissa regioner i den mening som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget.

Agromonetärt stöd

Vad gäller det agromonetära stödet ägde övergången till euron rum under 1999 liksom avvecklingen av
de frysta gröna kurserna. Endast ett ärende gällde uppskrivningen av den svenska kronan avseende
jordbruksgrödor den 1 juli 1998 (195). Det sammanlagda stödet till denna sektor var 2,215 miljoner euro
till satsen 1,4 euro/ha med hänsyn till den svenska basarealen. Alla övriga stödärenden gäller
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2799/98 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för
euron (EGT L 349, 24.12.1998, s. 1) och rådets förordning (EG) nr 2800/98 om övergångsåtgärder som
skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspolitiken med tanke på införandet av euron (EGT L 349,
24.12.1998, s. 8). I artikel 3 i sistnämnda förordning stadgas att om den omräkningskurs eller växelkurs
för euron som är tillämplig vid dagen för den avgörande händelsen under 1999 för ett schablonmässigt
beräknat stöd per hektar eller per djurenhet (inklusive kompensationsbidrag per tacka) samt belopp som
har strukturell karaktär eller avser miljön är lägre än den kurs som tidigare använts skall
kompensationsstöd beviljas. Här bör även noteras att reglerna för att bevilja agromonetärt övergångsstöd
avviker från de tidigare reglerna. Gemenskapens del av det agromonetärt övergångsstödet är inte bara
som tidigare en möjlighet för medlemsstaten, utan har blivit en skyldighet. Medlemsstaterna bibehåller
dock möjligheten att besluta huruvida de vill bevilja de nationella anslag som krävs för den andra och
tredje tranchen. För de gemensamma jordbrukspolitiska åtgärderna med avgörande händelse den 1 eller
3 januari 1999 eller 1 juli 1999 berörs följande medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland,
Italien, Luxemburg, Finland, Sverige (endast för den 1 juli 1999), Spanien (för den 1 augusti 1999 och
1 september 1999), och Förenade kungariket. Alla medlemsstater lämnade in sina förslag inom
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föreskriven tid. För de flesta av den gemensamma jordbrukspolitikens direkta stöd beviljades de
agromonetära övergångsstöden via extrabetalningar till de relativa marknadsbidragen. Dock har en del
praktiska svårigheter dykt upp när det gäller strukturåtgärder (förordning (EG) nr 950/97) och åtgärder
i samband med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (förordning (EEG) nr 2078/92 om
jordbruksmiljöåtgärder, förordning (EEG) nr 2079/92 om förtidspensionering från jordbruk och
förordning (EEG) nr 2080/92 om skogsbruksåtgärder). Svårigheterna berodde huvudsakligen på att dessa
åtgärder genomförs via fleråriga program som godkänts av kommissionen. Programmen innehåller ett
stort antal åtgärder vars genomförandevillkor skiljer sig väsentligen. Hittills har kommissionen godkänt
fem ordningar i Förenade kungariket (fårbidrag (196), nötköttsbidrag (197), miljöåtgärder inom jordbruket
och skogsplantering (198), arealbidrag/humlebidrag (199) och en ordning avseende spånadslin och hampa
(200)), två ordningar i Danmark (en avseende åtgärder med avgörande händelse den 1 och 4 januari (201)
och den andra avseende åtgärder med avgörande händelse den 1 juli (202)), en ordning för Frankrike (203)
och Luxemburg (204) som täcker alla berörda sektorer, två ordningar i Belgien (en som endast omfattar
djurprodukter med avgörande händelse den 1 eller 4 januari 1999 (205), och den andra med avgörande
händelse den 1 juli (206)), tre ordningar i Finland (djurprodukter (207), jordbruksgrödor (208) samt
spånadslin och hampa (209)) och tre ordningar i Irland (djurbidrag (210), jordbruksmiljö och
förtidspensionering (211) samt jordbruksgrödor (212)). Beträffande Italien (213) begärde kommissionen
ytterligare information om hur tillgängliga medel skulle användas varför granskningen av den anmälda
planen ännu inte är avslutad.

2.8 Fiskesektorn

Spanien

Kommissionen godkände en spansk ordning gällande stöd till experimentfiskeprojekt som skall
utvärdera lönsamheten i att införa sådana fiskemetoder på regelbunden och långsiktig basis. Projekten
skall väljas ut enligt följande kriterier: pilotprojektets innovativa karaktär, användning av nya eller
selektiva redskap, värde hos de arter som fångas, fiske i zoner där gemenskapens fiskeflotta inte redan
opererar och vetenskapligt värde styrkt av Spanska oceanografiska institutet eller av en annan
vetenskapsinstitution.

Åtgärden bedömdes vara förenlig med riktlinjerna för granskningen av nationella stöd inom fiskesektorn
och vattenbruket, där denna typ av åtgärder anses vara förenliga med den gemensamma marknaden om
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(211) Ärende N 251/A/99, kommissionens beslut av den 8.12.1999 (ännu ej offentliggjort).
(212) Ärende N 650/99, kommissionens beslut av den 22.12.1999 (ännu ej offentliggjort).
(213) Ärende N 257/99.



de stämmer överens med gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskningen och
utveckling. Här föreskrivs att stödet till forskningen är förenligt med EG-fördraget om det avser att
underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter och om man bl.a. ser till att resultaten görs
tillgängliga. Denna aspekt uppfylls genom att slutrapporterna för alla projekt kommer att publiceras av
Spanska oceanografiska institutet.

Frankrike

Inom ramen för gemenskapsprogrammet Pesca godkände kommissionen en nationell garantifond som
skall rationalisera organisationen och effektivisera marknadsföringen av fiskeprodukter och särskilt
stödja distributionskedjans olika aktörer (fiskare, fiskgrossister, återförsäljare samt dessas
sammanslutningar). Stödet utgår i form av en offentlig garanti, som beviljades av fonden till den
kreditinstitution som finansierar auktionsförrättaren. Den garanti som ställs av fonden tas i anspråk
endast då grossistföretag går i konkurs, sedan auktionsinroparnas obligatoriska garanti helt använts.

Åtgärden avser att effektivisera marknadens mekanismer genom att minska strukturell rigiditet och
strukturella brister som tenderar att hindra saluföringen av fiskeprodukter. Tack vare fonden förbättras
saluföringen, flaskhalsar tas bort och säkerheten ökar vid de finansiella transaktionerna. Åtgärden
kommer att leda till att nya verksamheter utvecklas genom att grossisternas varutillgång från olika
hamnar underlättas och genom att distributionskedjan stabiliseras som helhet. Åtgärden ingår bland de
programplaneringsinstrument som föreskrivs i EG-lagstiftningen. Gemenskapens initiativprogram för
omstruktureringen av fiskesektorn bidrar i Frankrike till en utbyggnad av saluföringskanalerna och
särskilt till åtgärder till förmån för den första länken i kedjan, dvs. grossisterna. Åtgärder av denna typ
avsåg att bemöta förändringar inom detaljhandeln (smakförändringar bland konsumenterna och krav från
inköpare, förädlings- och saluföringsföretag) och grossistföretagens finansiella skörhet. Åtgärden
omfattas vidare av undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget eftersom den underlättar utvecklingen av
vissa näringsverksamheter utan att påverka handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot
det gemensamma intresset.

Italien

Kommissionen godkände en ordning gällande kvalitetssatsningar och marknadsföring av ekologiskt
framställda fiske- och vattenbruksprodukter från regionen Ligurien. Projektet skall lyfta fram
produktionsmetoder som är miljö-, producent- och konsumentvänliga. Ordningen gäller enbart
tillverkare som följer EG:s bestämmelser och regelverk för ekologisk produktion. Ordningen
överensstämmer med bestämmelserna om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom
fiskeri- och vattenbrukssektorn. Enligt dessa bestämmelser kan medlemsstaterna vidta åtgärder för att
stimulera till utarbetande och införande av system för förbättring av kvalitet och miljöeffekterna.

Kommissionen godkände vidare en italiensk ordning till stöd för tonfiskfiske med bottengarn. Ordningen
möjliggör investeringar (inköp och underhåll) i båtar och underhåll av utrustning och nät. Åtgärd skall
dels bibehålla denna specifika fiskemetod, och dels bevara ett historiskt och kulturellt vittnesbörd som
gör att regionen kan lyftas fram i turistiskt och kulturellt hänseende.

Portugal

Den portugisiska regeringen anmälde en stödordning gällande en nyinrättad fond för finansiellt stöd till
fiskare som temporärt är hindrade att utöva sitt yrke till följd av katastrofer som lett till stängning av
hamnar under långa perioder, vilket omöjliggjort fisket till följd av exceptionella och enstaka
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omständigheter. Fonden tillförs medel genom intäkter från böter för överträdelser av den allmänna
fiskeordningen. Syftet är att stödja sektorns yrkesutövare då de under längre perioder inte kan fiska till
följd av katastrofer eller exceptionella behov att skydda resurserna, folkhälsan eller miljön, eftersom det
inom sektorn saknas försäkringar som täcker denna typ av situationer. Fisket är i hög grad avhängigt
antingen klimatet eller resursbeståndet. Ordningen skulle omfatta utbetalning av medel till
besättningsmän som till följd av avbrott i fisket inte längre når upp till en minimiinkomst. Ordningen
fungerar alltså på samma sätt som ett socialförsäkringssystem.

2.9 Television

Tyskland

Kinderkanal och Phoenix (214)

Den 24 februari beslöt kommissionen att två åtgärder avseende TV-kanaler för specialämnen inte utgör
statligt stöd respektive är förenliga med fördraget. År 1997 inkom ett klagomål mot två nya offentliga
specialkanaler i Tyskland: «Kinderkanal» och «Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix». De
klagande påstod att finansieringen av dessa två kanaler genom licensavgifter samt det faktum att båda
får preferenstillträde till kabelnätet utgör statligt stöd.

Beträffande licensavgifter beslöt kommissionen att dessa medel utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i
EG-fördraget. Sådant stöd kan vara fördragsförenligt, enligt artikel 86.2 i EG-fördraget, om det beviljas
som kompensation för tillhandahållande av «tjänster av allmänt ekonomiskt intresse». Kommissionen
drog slutsatsen att Tyskland hade legitima skäl för att i public service-mandatet inbegripa I) en reklam-
och våldsfri barnkanal med mycket information som är lämplig för barn, och II) en evenemangs- och
dokumentärkanal som ger näring åt den politiska diskussionen genom att ge bakgrundsinformation om
politik och samhälle, från Tyskland och utlandet, som koncentrerar sig på evenemangsutsändningar (t.ex.
parlamentssammanträden), dokumentära reportage och diskussioner och som sänds utan reklaminslag.
Kommissionen fann att de finansiella medel som beviljats båda kanalerna inte överskrider deras faktiska
kostnader och därför är proportionerliga i förhållande till public service-uppdraget. Slutligen förefaller
handeln inom EU inte påverkas av tillkomsten och finansieringen av dessa två specialkanaler i någon
omfattning som strider mot gemenskapens intresse. Kommissionen beslöt därför att medlen från
licensavgifterna till Kinderkanal och Phoenix är förenliga med reglerna i fördraget.

Kommissionen drog dessutom slutsatsen att de bestämmelser som reglerar tillgången till kabelnätet i
Tyskland inte utgör statligt stöd eftersom några statliga resurser inte figurerar.

Spanien – Frankrike – Italien

Upplysningsförelägganden riktade till Frankrike, Italien och Spanien beträffande offentliga radio-
och TV-bolag (215)

Den 3 februari utfärdade kommissionen tre upplysningsförelägganden i syfte att få information till en
bedömning av huruvida en finansieringsordning för offentliga radio- och TV-bolag skall anses
härstamma från en tidpunkt före undertecknandet av EG-fördraget (i franska och italienska ärendena),
eller från en tidpunkt före anslutningen till EG (för Spaniens del). Även om ordningarnas grundläggande
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lagbestämmelser infördes innan reglerna för statligt stöd trädde i kraft för dessa tre medlemsstater kräver
bedömningen av huruvida stödet är «befintligt» eller ej en komplicerad analys av de rättsliga och
ekonomiska villkor som gällde när stödet beviljades. Medlemsstaterna fick en månad från på sig från
dagen för mottagandet av kommissionens offentliga skrivelse att ange sina synpunkter om stödets
beskaffenhet och lämna in den information som behövs för bedömningen.

Frankrike

France 2 – France 3 (216)

På grundval av svaret från de franska myndigheterna på upplysningsföreläggandet av den 3 februari
beslöt kommissionen den 20 juli att inleda ett artikel 88.2-förfarande avseende ett stöd som beviljats av
Frankrike till de två offentliga radio- och TV-bolagen France 2 och France 3 i form av kapitaltillskott
och kontanttillskott som beviljades mellan 1988 och 1994. Kommissionen ansåg att dessa åtgärder inte
var befintligt stöd och betvivlade stödets förenlighet med den gemensamma marknaden.

Italien

RAI (217)

Den 20 juli beslöt kommissionen, efter att ha gått igenom svaret från den italienska regeringen på ett
upplysningsföreläggande av den 3 februari, att inleda ett artikel 88.2-förfarande avseende stöd som
Italien beviljat RAI i form av kapitaltillskott från IRI 1992, en skattebefrielse och lån som beviljats av
ett offentligt organ till reducerad räntesats.

Kommissionen inledde sin undersökning i samband med en bedömning av RAI:s hela finansieringssystem
på basis av ett klagomål som inlämnades 1996 av RAI:s huvudkonkurrent. Kommissionen ansåg att dessa åt-
gärder inte utgjorde befintligt stöd och betvivlade stödets förenlighet med den gemensamma marknaden.

Kommissionen beslöt även att sänkningen av koncessionsavgiften och två lån från ett offentligt organ
inte utgjorde statligt stöd eftersom de inte innebar någon ekonomisk fördel för RAI.

Förenade kungariket

Kommissionen godkänner stöd till «BBC News 24» (218)

Den 28 september beslöt kommissionen att inte invända mot den statliga finansieringen av en särskild
kanal för nyhetsutsändningar (BBC News 24). BBC News 24 är en reklamfri kanal som avgiftsfritt
levereras till sändningsbolag (kabel- eller satellitoperatörer). Tjänsten utvecklades ursprungligen för den
digitala satellitplattformen men är även nattetid tillgänglig på free-to-air-nätet och på analog kabel.
Kommissionen ansåg medel från licensavgifter vara statligt stöd, men fann att sådant stöd är förenligt
med artikel 86.2 i EG-fördraget eftersom det kompenserar tillhandahållande av en allmän tjänst, i
enlighet med den brittiska regeringens definition och uppdrag. Slutligen fann kommissionen att åtgärden
även om den påverkar handeln mellan medlemsstaterna inte har någon inverkan på utvecklingen av
denna handel i någon utsträckning som strider mot det gemensamma intresset.
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2.10 Övriga sektorer

Den postala sektorn

Tyskland

Deutsche Post (219)

Den 20 juli beslöt kommissionen att inleda formella förfaranden avseende möjligt statligt stöd som
beviljats till Deutsche Post AG. Det offentliga företaget Deutsche Post är enligt lagen förpliktigat att
tillhandahålla allmänna posttjänster i hela Tyskland och har monopol på vissa brevtjänster. Företaget
erbjuder andra tjänster, särskilt till näringslivet, på rent kommersiell basis och utan några förpliktelser
gentemot staten. Privata konkurrenter har lämnat in klagomål till kommissionen om att Deutsche Post
använder vinster från sitt postmonopol till att understödja sina konkurrensutsatta tjänster och att
finansiera ett antal uppköp de senaste åren. Enligt EG:s bestämmelser skall intäkter från ett
monopoliserat verksamhetsområde balansera specifika kostnader som uppstår vid tillhandahållandet av
lagstadgade offentliga tjänster för att kunna motiveras enligt artikel 86.2 i EG-fördraget. Om intäkterna
från detta monopoliserade område överstiger kostnaderna kan detta utgöra statligt stöd om en
marknadsekonomisk investerare inte skulle ha lämnat överskottsmedlen i företaget.

Frankrike

Sécuripost (220)

Kommissionen beslöt den 20 juli att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts
med avseende på diverse åtgärder som vidtogs mellan 1988 och 1993 av La Poste française till förmån
för Sécuripost. Kommissionen har granskat olika åtgärder som vidtagits mellan 1988 och 1993 av La
Poste française till förmån för Sécuripost, som vid denna tidpunkt var ett dotterbolag specialiserat på
värdetransporter, för att avgöra om de utgjorde statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i
fördraget. Efter denna första granskning beslöt kommissionen den 31 december 1993 att åtgärderna inte
utgjorde statligt stöd. Förstainstansrätten ogiltigförklarade dock detta beslut genom ett utslag av den 28
september 1995 under hänvisning till brister eller ofullständighet i motiveringen av vissa punkter. Detta
utslag fastställdes i huvudsak av EG-domstolen den 2 april 1998.

Följaktligen inledde kommissionen 1996 ett formellt förfarande med avseende på de åtgärder som
förstainstansrätten pekat på: förflyttning av tjänstemän från La Poste till Sécuripost, förhållandet att
Sécuripost inte betalar någon avgift till arbetslöshetskassorna, att La Poste tillhandahåller lokaler till
Sécuripost, och att Sécuriposts fordon underhålls av Service National des Ateliers et Garages inom PTT,
beviljandet av ett förskott på 15 miljoner franska franc från Sofipost (ett av La Poste ägt holdingbolag)
till Sécuripost för 1989 och Sécuriposts taxor gentemot La Poste. Efter en ingående analys av dessa olika
åtgärder och efter en jämförelse av marknadens priser och villkor konstaterade kommissionen att det i
åtgärderna inte ingick några inslag av statligt stöd.
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Cementfabriker

Grekland

Statligt stöd till Heracles General Cement Company (221)

Den 17 mars fattade kommissionen ett delvis negativt beslut gällande statligt stöd till Heracles General
Cement Company, Greklands största cementtillverkare. År 1986 omvandlade Grekland Heracles’ skulder
till nya aktier som innehades av staten. Kommissionen inledde ett förfarande 1988 eftersom man
betvivlade huruvida stödet till företaget uppfyllde alla de villkor som kommissionen ställt 1987 vid
godkännandet av lag 1386/83, som skulle åtgärda en allvarlig störning i den grekiska ekonomin. År 1991
drog kommissionen slutsatsen att stödet uppfyllde villkoren i beslutet från 1987 och avslutade därför
förfarandet. Detta beslut överklagades av konkurrenterna till förstainstansrätten. I juli 1995 förklarade
förstainstansrätten att kommissionen underlåtit att till fullo bedöma stödets inverkan på handeln och
konkurrensen, och ogiltigförklarade kommissionens beslut. Kommissionen beslöt i november 1995 att
utvidga det artikel 88.2-förfarande som inletts 1988.

I sitt slutgiltiga beslut drog kommissionen slutsatsen att omvandlingen av Heracles’ skulder till kapital
utgjorde stöd och att det snedvred konkurrensen och påverkade handeln mellan medlemsstaterna. En del
av stödet ansågs vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 b i EG-fördraget
eftersom det skulle åtgärda en allvarlig störning i den grekiska ekonomin. Återstoden av stödet
begränsades inte till det minsta nödvändiga och placerade företaget på ett otillbörligt sätt i ett mer
gynnsamt läge i förhållande till konkurrenterna. Stödet måste därför återkrävas för att återställa
ursprungsläget. I återkravsbelopp skall ränta ingå från den dag då stödet överfördes till Heracles till den
dag då återbetalningen faktiskt sker.

Diverse

Nederländerna

a) Philips’ och Rabobanks teknikleasing (222)

Den 21 april beslöt kommissionen att avsluta undersökningen av beskattningen av teknikleasingavtalet
mellan Philips och Rabobank, utan att ha funnit några inslag av statligt stöd. Kommissionen inledde ett
artikel 88.2-förfarande 1997 efter påståenden i pressen om att de nederländska skattemyndigheterna hade
beviljat ett ospecificerat stödbelopp till Philips och/eller Rabobank i form av en skatteförmån i samband
med teknikleasing. Den sistnämnda bestod av en dubbeltransaktion där Philips säljer fackkunnande till
Rabobank och Rabobank genomför en sale and lease back-transaktion till förmån för Philips avseende
samma fackkunnande.

I sitt beslut angav kommissionen att utnyttjandet av immateriella tillgångar i princip inte skiljer sig från
användning av övriga tillgångar. Eftersom den nederländska skattelagstiftningen inte innehåller någon
specifik bestämmelse om sale and lease back- eller leasingavtal i allmänhet måste skattemyndigheternas
behandling av teknikleasing bedömas på basis av den allmänna principen om sunda affärsmetoder. En
noggrann granskning av nederländsk lagstiftning och rättspraxis fick kommissionen att dra slutsatsen att
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(221) Ärende C 2/88 (f.d. NN 126/87) (ännu ej offentliggjort).
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de nederländska skattemyndigheterna inte gjort någon skönsmässig bedömning i tillämpningen av den
allmänna skattelagstiftningen på teknikleasingavtalet. Därför fanns inte något inslag av stöd i
transaktionen.

b) Nederländska bensinstationer (223)

Den 20 juli beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts
med avseende på en nederländsk stödordning som avsåg att kompensera bensinstationer för de högre
skatterna i Nederländerna jämfört med de som konkurrenterna betalade på den tyska sidan av gränsen.
Kommissionen fann att stödet till 450 av de totalt 633 bensinstationer belägna nära gränsen till Tyskland
som mottog stöd inom ramen för ordningen var oförenligt med den gemensamma marknaden. Stöden
överskred tröskeln för stöd av mindre betydelse på 100 000 euro per mottagare, som medlemsstaterna
kan bevilja på tre år utan att bryta mot artikel 87.1 i EG-fördraget, och måste återkrävas.

3. Branschövergripande stöd

3.1 Stöd till miljöskydd

Tyskland

a) Miljöskattereform (“Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform”) (224)

Den 21 april 1999 beslöt kommissionen att inte invända mot flera specialskattebestämmelser i den lag
som inför en ekologisk skattereform (miljöskattelag). I ordningen ingår flera skattebefrielser, främst
sänkta skattesatser för tillverkningsindustrin, jordbruks- och skogsbrukssektorn samt
järnvägstransporttjänster. Enligt de särskilda bestämmelserna sänks den fulla skattesatsen för elektricitet
och mineralolja till som allra minst 20 %, varigenom de stödmottagande företagen undantas från en del
av skatten, samtidigt som alla företag måste betala högre skatter än tidigare. Kommissionen ansåg att
befrielse från en dylik generell skatt i form av sänkta skattesatser eller återbetalningar måste betecknas
som statligt stöd eftersom de gynnar vissa företag eller industrisektorer.

Kommissionen fann dock att de anmälda åtgärderna under tre år kunde dra nytta av befrielsen enligt
artikel 87.3 c i EG-fördraget. I gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (225) erkänns att
införandet av miljöskatter och -avgifter under vissa villkor kan motivera statligt stöd i form av befrielse
från miljöskatter. Detta kan vara fallet om en del sektorer inte omedelbart kan bestrida de ytterligare
ekonomiska kostnaderna och behöver tillfälliga skattelättnader. Kommissionen tog hänsyn till att alla
medlemsstater i gemenskapen eller länder utanför EU för närvarande inte tar ut sådana energiskatter och
att införandet av miljöskatter därför påverkar de berörda företagens konkurrensposition. Kommissionen
tog dessutom hänsyn till att den tyska regeringen åtog sig att på nytt anmäla åtgärderna för godkännande
senast om tre år. Kommissionen noterade vidare att den tyska regeringen förmodade att den tyska
industrin även fortsättningsvis skulle följa de frivilliga överenskommelser som ingåtts tidigare och
fortsätta sina ansträngningar att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten.
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b) Lag om ekologisk skattereform (226)

Den 26 maj beslöt kommissionen att godkänna tillämpningen av särskilda skatteordningar i form av
sänkta miljöskatter för elektricitet och mineraloljor även för ekonomiska sektorer som anges i lagen om
ekologisk skattereform och omfattas av EG-fördraget. Kommissionen ansåg att stödet kunde omfattas av
undantagen enligt artikel 3 i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin (227) och enligt punkt
3.4 i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd.

Italien

a) Miljöstöd till ett flertal stålverk (228)

Den 30 mars beslöt kommissionen att inte invända mot miljöstöd till förmån för ett flertal stålverk. Inom
projektet lämnas bidrag på 7 miljoner euro för miljöskydd till följande stålföretag: ILVA Laminati Piani,
Acciaierie di Cornigliano, ICMI och Acciai Speciali Terni. Alla stöd avser anpassning av förefintlig
miljöutrustning och uppfyller villkoren i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin. (229) I en
del fall leder initiativen till besparingar vad gäller produktionskostnaderna, nämligen sådana som har att
göra med återvinning av vissa syror. Denna förmån har därför dragits av från den ursprungliga siffran
för stödberättigande investeringar.

b) Ferriere Nord SpA (230)

Kommissionen beslöt den 11 juni att inleda ett förfarande i enlighet med artikel 6.5 i gemenskapens
regler för statligt stöd till stålindustrin (231) med avseende på miljöstöd till stålföretaget Ferriere
Nord SpA De italienska myndigheterna avsåg att lämna 15 % av investeringen på 7,33 miljoner euro
(14,2 miljarder lire) som stöd till miljöskydd. Projektinvesteringarna syftar till att minska buller och
damm vid uppförandet av en ny valsningsanläggning samt minska både buller och vibrationer vid
stränggjutning. Investeringarna förefaller ha minimala miljöskyddseffekter. Det finns orsak att betvivla
att miljöskyddet är det främsta målet med investeringarna. Dessutom förefaller den påstådda
miljöförbättringen som avser arbetstagarnas hälsa och säkerhet inte omfattas av artikel 3 i gemenskapens
regler för statligt stöd till stålindustrin eller gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd.

Nederländerna

Nerefco-raffinaderiet (232)

Den 30 mars beslöt kommissionen att avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts med avseende på ett
stöd på 6,7 miljoner euro (15 miljoner gulden) till förmån för Nerefco för förvärv av en processintegrerad
gasturbin. Kommissionen godkände ett stöd på 5,1 miljoner euro (11,3 miljoner gulden) efter att ha
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konstaterat att projektet skulle bidra till en avsevärd minskning av företagets koldioxidutsläpp.
Kommissionen drog slutsatsen att det tillåtna beloppet, som motsvarar 30 % av de stödberättigande
kostnaderna, överensstämde med bestämmelserna i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
miljöskydd. Kommissionen drog slutsatsen att återstoden av det planerade stödet var oförenligt med den
gemensamma marknaden varför det förbjöds.

Finland

Stöd till produktionen av förnybar energi (233)

Den 9 och 23 juni beslöt kommissionen att inte invända mot en stödordning i form av skatteavdrag till
förmån för produktion av förnybar energi. Kommissionen fann att stöden stämde överens med
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och också artikel 3 i gemenskapens regler för
statligt stöd till stålindustrin och att de därför var förenliga med den gemensamma marknaden både i
enlighet med EG-fördraget och EKSG-fördraget.

Sverige

a) Stöd till utbyggnad av fjärrvärmenätet (234)

Efter kontroll av förenligheten med rambestämmelserna gällande miljöstöd beslöt kommissionen den 3 fe-
bruari att inte göra några invändningar mot att stöd beviljas till investeringar för utbyggnad och utvidgning
av installationer avsedda för fjärrvärmenätet, som är en mindre förorenande uppvärmningsmetod som möj-
liggör stora energibesparingar. Stöden kommer att gälla under fem år med en total budget på 56 miljoner eu-
ro (515 miljoner svenska kronor).

b) Nedsättning av avfallskatten för vissa avfallsslag (235)

Den 3 mars beslöt kommissionen att inte invända mot tillämpningen av en nedsättning av den nya
generella skatten på avfallsdeponering. Skatten uppgår till 250 svenska kronor per ton (27 euro).
Skattefriheten medges för vissa avfallsslag som för överskådlig framtid inte kan återanvändas eller
återvinnas, varvid deponering är det enda alternativet och den bästa lösningen i miljöhänseende för att
undvika nedsmutsningsriskerna vid lagring utan kontroll. Antalet stödmottagare torde bli ungefär 300
och den totala skattenedsättningen motsvarar ett årligt belopp på mellan 318,8 och 328,55 miljoner
svenska kronor, medan skatteintäkten, oberoende av denna skattebefrielse, torde komma att uppgå till
1 305 miljoner svenska kronor (145 miljoner euro). För dessa avfallsslag är detta det bästa sättet att
uppnå det miljöskydd som eftersöks.

Den 21 april beslöt kommissionen att godkänna tillämpningen av denna skattelättnad även för företag i
EKSG-sektorn (236).
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3.2 Stöd till forskning och utveckling

Tyskland

Utveckling av ett flygplan för regionala transporter av Dornier Luftfahrt GmbH (237)

Den 8 december beslöt kommissionen att inte invända mot att stöd beviljas företaget Dornier Luftfahrt
GmbH. Stödet kommer att beviljas i form av en statlig garanti som täcker 80 % av en kredit på omkring
348 miljoner euro som skall täcka förberedande utvecklingskostnader för ett projekt gällande
konstruktion av grupp flygplan för regionaltransporter. Den totala utvecklingskostnaden ligger långt över
kostnaderna för forsknings- och utvecklingsprojektet i fråga. Kommissionen drog slutsatsen att stödet
uppfyllde villkoren i gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling (238).

Spanien

a) Teknisk luftfartsplan II (239)

Den 21 april beslöt kommissionen att inte invända mot tillämpningen av en stödordning för forskningen
och utveckling benämnd Teknisk luftfartsplan II som är fortsättningen på en stödordning som godkändes
av kommissionen 1994. Stödordningen omfattar räntefria lån vars stödinslag uppfyller reglerna i
gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling. Planen skall gälla i fem år och den
totala budget som anslagits uppgår till 180,305 miljoner euro (30 000 miljoner pesetas) för perioden
1999–2003. Forsknings- och utvecklingsprogrammet avser området luftfartsteknik. Stödmottagare är
företag, forskningscentrum och universitet. Stödnivån är 75 % för tekniska genomförbarhetsstudier
under faser som föregår den industriella forskningen, 50 % för tekniska genomförbarhetsstudier som
föregår verksamhet före en introduktion på marknaden, 50 % för industriella forskningsprojekt samt
25 % för utveckling före introduktionen på marknaden, med en subvention på 10 % för de små och
medelstora företagen, 10 % för stödregioner enligt artikel 87.3 a samt 5 % för stödregioner enligt artikel
87.3 c.

b) Forskning och utveckling på miljöområdet (240)

Den 20 juli beslöt kommissionen att inte lämna några invändningar mot stöd till forsknings- och
utvecklingsprogrammet på miljöområdet. Stödbeloppet är på 240,4 miljoner euro (40 000 miljoner
pesetas) för perioden 1999–2002. Stödmottagare är företag som sysslar med industriell produktion, samt
offentliga och privata organ, ideella institutioner och företagssammanslutningar som till företag
tillhandahåller tekniska tjänster, kopplade till industriell verksamhet. Stödet består av räntefria lån.
Stödnivån överensstämmer med gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling och
inbegriper en subvention på 10 % för de små och medelstora företagen, 10 % för stödregioner enligt
artikel 87.3 a, och 5 % för stödregioner enligt artikel 87.3 c.
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Frankrike

Forskningsprogrammet PIDEA-Eureka 1888 (241)

Den 11 maj beslöt kommissionen att inte invända mot ett stöd på totalt 50 miljoner euro till förmån för
företag och forskningscentrum som deltar i programmet PIDEA. Det handlar om ett Eureka-program
som samlar tio europeiska länder, varav åtta i Europeiska unionen, och består av enskilda forsknings-
och utvecklingsprojekt på området samkoppling och sammanfogning av elektroniska komponenter.
Kommissionen konstaterade att de understödda projekten och villkoren för stöden uppfyller reglerna i
gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling.

Nederländerna

a) Partiell överavskrivning för forsknings– och utvecklingslaboratorier (242)

Den 11 maj beslöt kommissionen att inte invända mot ett förslag till ett system för partiell
överavskrivning som skall främja investeringar i uppförande eller utvidgning av forsknings- och
utvecklingslaboratorier. Efter att ha granskat systemet i ljuset av bestämmelserna om statligt stöd
beträffande åtgärder som rör direkt beskattning av företag (243) drog kommissionen slutsatsen att det inte
innehöll några inslag av statligt stöd enligt artikel 87 i EG-fördraget, bl.a. därför att förmånen beviljas
automatiskt på grundval av objektiva kriterier till alla företag, oberoende av inom vilken region eller
sektor som de verkar i.

b) Shell Chemicals BV (244)

Den 20 juli beslöt kommissionen att inte invända mot ett stöd på upp till 11,34 miljoner euro (25 miljoner
gulden) för att stimulera ett långsiktigt forskningsprogram vid Shell Chemicals BV.
Forskningskostnaderna för programmet förväntas bli 30,13 miljoner euro (66,4 miljoner gulden) och
stödnivån är 37,6 %. Programmet är ett gemensamt initiativ som tagits av den nederländska regeringen
och Shell Chemicals. Det kommer att koncentreras på tre teman: katalys, genomgripande analytiska
metoder och molekylär toxikologi. Katalysforskningen syftar till att undersöka katalytisk aktivitet hos
nya homogena metallorganiska komplex samt homo- och heterogen katalytisk aktivitet hos andra
material. Forskningen kan resultera i nya material. Forskningen kring genomgripande analytiska metoder
koncentreras på tekniker som möjliggör en förbättrad förståelse av materialens beskaffenhet och/eller
sammansättning och produktflöden. Huvudmålet för den molekylära toxikologiforskningen är att bättre
kunna förstå hur vissa molekylära strukturer samspelar med mänskliga celler så att metoder kan tas fram
för bedömning av hälsoriskerna vid kemisk exponering. Programmet är en kombination av grund- och
industriforskning. Stödet skall bl.a. tjäna som en katalysator för ett intensifierat samarbete mellan Shell
Chemicals och universitetsvärlden och har följaktligen en stimulanseffekt. Det överensstämmer därför
med gemenskapsramen för statligt stöd till forskning och utveckling.
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Sverige

Stöd till energisektorn i Sydsverige (245)

Den 3 februari beslöt kommissionen att inte invända mot tillämpningen av en stödordning till förmån för 
utveckling av energiteknik och miljöförbättringar för elproduktionen i Sydsverige. I ordningen, vars 
tvååriga budget omfattar 43,5 miljoner euro (400 miljoner svenska kronor), föreskrivs stöd till grundforskning,
industriforskning och utveckling av förberedande forskningsverksamhet. Den innehåller även stöd till 
miljöförbättrande verksamhet samt till investeringar i distributionsnätet för fjärrvärme och naturgas. 
Ordningen följer föreskrifterna i gemenskapsramen för statligt stöd till forskning och utveckling och till miljön.

3.3 Stöd till internationalisering

Portugal

Skattestödsordning avseende internationaliseringsprojekt (246)

Den 8 september 1999 beslöt kommissionen att inte invända mot en skattestödsordning avseende 
internationaliseringsprojekt i Portugal. Ordningen skall gälla fram till utgången av 2010 och omfattar stöd i
form av skattebefrielse i högst 5 år till investeringsprojekt och internationaliseringsprojekt med kostnader på
minst 250 000 euro. Stöden är huvudsakligen avsedda för projekt med direktinvesteringar i utlandet för att
etablera produktionsenheter samt bilda eller förvärva produktionsföretag. Nyinvesteringsutgifterna är 
stödberättigande vid förvärv av andelar eller inbetalning av aktiekapital i utländska företag samt vid 
förvärv av byggnader och utrustning direkt kopplade till projekten. Däremot omfattas inte utgifter för 
bildande och förvärv av bolag, exportfrämjande åtgärder eller bildande och drift av distributionsnät i utlandet.

Vad gäller stöden till direktinvesteringar i utlandet beslöt kommissionen att dylika stöd kan vara förenliga
med den gemensamma marknaden för de små och medelstora företagen, i enlighet med kriterierna i
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag (247). Däremot beslöt
kommissionen att stöd till utlandsdirektinvesteringar avsedda för stora företag måste förhandsanmälas
eftersom de granskas från fall till fall. De portugisiska myndigheterna har åtagits sig att enskilt anmäla
alla förslag om stöd till stora företag liksom alla förslag om stöd till små och medelstora företag, då
stödnivån överskrider 15 % respektive 7,5 % av de stödberättigande utgifterna. Kommissionen har tagit
hänsyn till att dessa stöd avser att internationalisera små och medelstora företag och kan bidra till den
långsiktiga ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländerna samt en gradvis och harmonisk
integration av kandidatländerna i Öst- och Centraleuropa.

3.4 Stöd till undsättning och omstrukturering

Belgien

Verlipack (248)

Den 19 maj beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på stöd som
regionen Vallonien år 1997 beviljade Verlipack. Verlipack verkade på marknaden för förpackningsglas
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och förklarades i konkurs i januari 1999. Utredningen kommer först att koncentreras på ett tillskott av
nytt kapital på 350 miljoner belgiska franc 1997 i samband med en kapitalökning som godkändes av
kommissionen i ett beslut av den 16 september 1998 (249). Detta beslut baserades på att regionen
Vallonien iakttar principen om att agera på samma sätt som en privat investerare som verkar enligt de
normala villkoren i en marknadsekonomi. Kommissionen hade informerats om att Valloniens andel i
Verlipacks kapital åtföljdes av en väsentligt kapitaltillskott av en privat investerare, Heye-Glas.
Emellertid härrörde Heye-Glas’ tillskott från offentliga medel, vilket gör att grunden för kommissionens
beslut kan ifrågasättas. Eftersom denna upplysning inte fanns tillgänglig då kommissionen fattade sitt
beslut innebär att förfarandet måste återupptas i syfte att upphäva det.

Kommissionen kommer också att granska ett ytterligare stöd, som vid beslutstillfället ännu var oanmält
och som de vallonska myndigheterna också beviljat 1997, i form av två lån på totalt 12 394 676 euro
(500 miljoner belgiska franc) till gruppen Heye-Glas i syfte att finansiera dess kapitaltillskott till
Verlipack. Lånen utgör olagligt stöd. På basis av de uppgifter som kommissionen förfogar över kan dessa
stöd inte betecknas som stöd till undsättning och omstrukturering.

Tyskland

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

Den 3 februari avslutade kommissionen ett artikel 88.2-förfarande och godkände en del av det stöd som
skall beviljas till omstruktureringen av Graphischer Maschinenbau GmbH. Kommissionen godkände ett
bidrag på 2,268 miljoner euro (4,435 miljoner D-mark) utbetalas. Kommissionen godkände inte ett
ytterligare belopp på 2,493 miljoner euro (4,875 miljoner D-mark). Den föreslagna omstruktureringsplanen
var genomförbar, sammanhängande och långtgående. Tyskland visade att Graphischer Maschinenbau
GmbH har kan bli lönsamt på lång sikt och drivas med egna resurser utan att behöva ytterligare statligt
bistånd. Produktionskapaciteten är omfördelad inom gruppen Koenig & Bauer-Albert AG såtillvida som
segmentet med förlustbringande produkter som tidigare tillverkades av Graphischer Maschinenbau GmbH
nu lagts ned. Företaget kommer att koncentrera sig på nya konkurrenskraftiga maskindelar, som i sin tur
kommer att läggas ner i Koenig & Bauer-Alberts övriga produktionsanläggningar. Eftersom någon
överflödig kapacitet inte finns inom detta marknadssegment fann kommissionen därför att det föreslagna
statliga stödet inte skulle leda till någon snedvridning av marknaden. Kommissionen drog dock slutsatsen
att det föreslagna statliga stödet på 4,76 miljoner euro (9,310 miljoner D-mark) inte står i proportion till
de stödberättigande omstruktureringskostnaderna på 9,231 miljoner euro (18,055 miljoner D-mark) och att
det överskrider det minimibelopp som behövs för att omstrukturera företaget. Kommissionen beslöt därför
att från det föreslagna beloppet dra av den del som avser icke stödberättigande kostnader och som
huvudsakligen gäller Koenig & Bauer-Albert AG-gruppen.

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Sachsen (251)

Den 3 februari beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som 
inletts den 30 juli 1998 med avseende på omstruktureringsstöd som beviljats Spindelfabrik Hartha GmbH av
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) och delstaten Sachsen. Efter ekonomiska
svårigheter 1995 utarbetades en omstruktureringsplan av BvS i januari 1996. Här förutses finansiella 
åtgärder på 4,7 miljoner euro (9,3 miljoner D-mark). Det totala stödbeloppet kopplat till omstruktureringen
uppgick till 3,6 miljoner euro (7,03 miljoner D-mark). Stöden uppfyller inte villkoren i gemenskapens 
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(251) Ärende C 58/97, (f.d. NN 135/96) (EGT L 145, 10.6.1999).



riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (252). 
Omstruktureringsplanen som avsåg att återställa företagets långsiktiga lönsamhet byggde inte på realistiska
hypoteser och övervärderade den förväntade omsättningen. Detta har bekräftats av företagets faktiska 
resultat; ett konkursförfarande har inletts i juni 1997. Stödbeloppet måste återkrävas av de tyska myndigheterna.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (253)

Den 21 april beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på ett
omstruktureringsstöd på 6 938 miljoner euro (13,571 miljoner D-mark) till företaget Dessauer
Geräteindustrie GmbH i Sachsen-Anhalt. Företaget är verksamt med produktion och distribution av
värmesystem och tillhörande installationer i hemmet. Kommissionen hyser allvarliga tvivel rörande
stödets förenlighet med den gemensamma marknaden mot bakgrund av att omstruktureringsplanen inte
förefaller räcka till för att återställa företagets konkurrenskraft och att den marknad på vilken företaget
utvecklas lider av överkapacitet.

d) Förstärkning av företags rörelsekapital i delstaten Thüringen (254)

Den 21 april beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande för att granska användningen av
bestämmelserna om för stöd av mindre betydelse i delstaten Thüringens tillämpning av ett program av
den 20 juli 1993 som avser att stärka företagens rörelsekapital. Kommissionen konstaterade att
bestämmelserna i programmet är tillämpliga på alla företag utan åtskillnad, dvs. även på de som tillhör
känsliga branscher trots att dessa branscher uttryckligen är uteslutna från tillämpningen av
bestämmelserna om stöd av mindre betydelse. Å andra sidan kan stöd som beviljas i form av garantier
vad gäller företag i svårigheter i vissa fall överskrida tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse. De
fördelar som kommit de berörda företagen till del i dessa två fall utgör alltså av statligt stöd som måste
bedömas med hänsyn till artikel 87 i EG-fördraget.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

Den 21 april avslutade kommissionen med ett negativt beslut ett artikel 87.2-förfarande som inletts med
avseende på omstruktureringsstöd till Dieselmotorenwerk Rostock (DMR), tidigare kallat
Dieselmotorenwerk Vulkan. DMR drabbades av svåra finansiella svårigheter när moderbolaget Bremer
Vulkan Verbund AG kollapsade i början av 1996. Det federala organet BvS och delstaten Mecklenburg-
Vorpommern hade tillskjutit undsättningsstöd till företaget från 1996 och köpt DMR:s andelar i det
insolventa företaget Vulkan Industrie Holding GmbH år 1997. För att undvika en konkurs för det
förlustbringande DMR fick de nya statliga ägarna tillhandahålla skuldförbindelser med efterställd rätt till
betalning och olika statliga garantier. Alla försök att åter privatisera företaget har hittills misslyckats. Till
följd av en kraftig nedgång i orderingången 1998 förväntades företaget drabbas av nya förluster och är
beroende av fortsatt statligt stöd för överskådlig framtid. Kommissionen fann att de undsättningsåtgärder
som beviljats fram till i maj 1997 kunde betraktas såsom förenliga med den gemensamma marknaden.
Det efterföljande omstruktureringsstödet uppfyllde inte kriterierna i gemenskapens riktlinjer om statligt
stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter. Trots det höga omstruktureringsstödet
på 60,5 miljoner euro (118 miljoner D-mark) kommer företaget inte att bli lönsamt. Det kommer fortsatt
att vara beroende av statligt stöd, och det kan förväntas att de fortlöpande bidragen snedvrider
konkurrensen på marknaden för fartygsmotorer inom EG. Därför befanns omstruktureringsstödet vara
oförenligt med den gemensamma marknaden och måste återbetalas.
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(252) EGT C 368, 23.12.1994.
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(255) Ärende C 6/97 (EGT L 232, 2.9.1999).



f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Thüringen (256)

Den 11 maj beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på stöd på minst
5,325 miljoner euro (10,416 miljoner D-mark) som delstaten Thüringen tilldelat Korn Fahrzeuge und
Technik, GmbH. Företaget gynnas av två uppsättningar av stödåtgärder som skall ha beviljats på basis
av godkända ordningar för omstruktureringsändamål. Kommissionen betvivlade att stödåtgärderna
överensstämde med villkoren i dessa ordningar och att de uppfyllde kriterierna i riktlinjerna om statligt
stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

g) Stöd till Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (257)

Kommissionen beslöt den 26 maj att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts den
10 december 1997 med avseende på ändringar av stöd på totalt 4,8 miljarder euro (9,5 miljarder D-mark) som
godkänts 1996 (258) i samband med privatiseringen av kemiföretaget Buna SOW Leuna Olefinverbund
GmbH (BSL) i Sachsen-Anhalt och Sachsen. Kommissionen godkände stödet 1996 på villkor att de tyska
myndigheterna skulle anmäla varje avvikelse från privatiseringsavtalet. I september 1997 lämnade de tyska
myndigheterna in två nya avtalsöverenskommelser mellan Dow och BvS till kommissionen med ändringar
i privatiseringsavtalet. I sitt beslut från 1997 om att återuppta ärendet beaktade kommissionen att det totala
stödbeloppet på 4,8 miljarder euro inte hade ändrats genom överenskommelserna. Detta till trots betvivlade
kommissionen ändå starkt ändringarna av BSL:s omstrukturering som ingick i dessa överenskommelser.
Det kunde inte uteslutas att kapacitetsökningar har en negativ inverkan på konkurrensen och handeln mell-
lan medlemsstaterna. Därtill hyste kommissionen allvarliga tvivel gällande ett nytt energileveransavtal som
lämnade stöd för täckande av elektricitetskostnader.

Under förfarandets gång samtyckte de tyska myndigheterna till att utesluta kapacitetsökningarna från den
stödmottagande investeringen. Dessutom kom en oberoende konsult, som arbetade på uppdrag av
kommissionen, till slutsatsen att energileveransavtalet kunde förklaras av andra faktorer än det stödpaket
som kommissionen hade godkänt i maj 1996. Kommissionen drog därför slutsatsen att ändringarna låg
inom räckvidden för beslutet från 1996.

h) Weida Leder och Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (259)

Den 14 juli beslöt kommissionen att med ett slutligt negativt beslut avsluta sitt artikel 88.2-förfarande med
avseende på stöd till Weida Leder GmbH och dess dotterbolag Abwasserreinigungsanlage
Schloßmühlenweg Weida GmbH i Thüringen. Delstaten Thüringen och BvS beviljade tillsammans statligt
stöd på ca 19,5 miljoner euro (38 miljoner D-mark) i syfte att stabilisera företaget och förbättra dess
affärsstruktur i samband med förhandlingar med potentiella investerare. 15,4 miljoner euro (30 miljoner
D-mark) av detta belopp omfattades inte av någon godkänd stödordning. Några investerare hittades inte.
Trots det offentliga finansiella biståndet inlämnade företaget en konkursansökan den 28 maj 1998.
Eftersom investerare, villiga att överta företaget samt realistiska omstruktureringsplaner som skulle kunna
återskapa förtagets långsiktiga lönsamhet saknades, kan dessa stödåtgärder på 15,4 miljoner euro inte anses
överensstämma med riktlinjerna på området.
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(259) Ärende C 19/98 (ännu ej offentliggjort).



i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

Den 20 juli beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts
med avseende på stöd till en omstrukturering av textilföretaget Lautex GmbH Weberei und Veredelung.
Kommissionen drog slutsatsen att villkoren i riktlinjerna för företag i svårigheter inte uppfyllts. Det
föreföll osannolikt att företagets långsiktiga lönsamhet skulle kunna återställas med hjälp av en sund
omstruktureringsplan då bidragen från privata investerare var otillräckliga och inte substantiella.
Slutligen betvivlade kommissionen att omstruktureringsplanen skulle förverkligas till fullo.
Kommissionen har anmodat den tyska regeringen att återkräva det stöd som utbetalts.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

Den 20 juli beslöt kommissionen att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande avseende
stöd på 29,5 miljoner euro (57,8 miljoner D-mark) till SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (SKET
MAB) i Sachsen-Anhalt. Stödåtgärderna avser att finansiera en omstruktureringsplan som skall återställa
företagets långsiktiga lönsamhet och slutföra en integrationen i de två privata investerarnas (Enercon-
gruppen och LMB-gruppen) egen verksamhet. Enercon-gruppen sysslar med utveckling, formgivning
och uppförande av vindturbiner över hela världen. Som en följd av privatiseringen kommer SKET MAB
att ha närmare förbindelser med denna undermarknad. LMB-gruppen är verksam på en marknad som är
liknande SKET MAB:s. Stödet är begränsat till det minimum som behövs för att genomföra
stödprogrammet. Stödåtgärderna överensstämmer med gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till
undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

k) Brockhausen Holze (262)

Den 28 juli beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts
med avseende på stöd till företaget Brockhausen Holze. Kommissionen konstaterade dels att de stöd som 
beviljats inom ramen för tidigare godkända ordningar inte iakttagit tillämpningsvillkoren i denna, och dels
att riktlinjernas föreskrifter om stöd till företag i svårigheter inte uppfyllts. Kommissionen drog sålunda 
slutsatsen att stöden var oförenliga med den gemensamma marknaden och beordrade att de skall återkrävas.

l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

Den 28 juli beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts
med avseende på omstruktureringsstöd på 15,75 miljoner euro (30,8 miljoner D-mark) till företaget
Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH. Kommissionen konstaterade att någon sammanhängande
omstruktureringsplan inte fastställts och att företaget inte med säkerhet kan uppnå någon långsiktig
lönsamhet. Kommissionen begärde att utbetalt stöd skall återkrävas.

m) Kranbau Eberswalde (264)

Den 28 juli beslöt kommissionen att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande avseende
stöd på 28,9 miljoner euro (56,5 miljoner D-mark) till Kranbau Eberswalde GmbH i Brandenburg.
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Stödåtgärderna skall finansiera en omstruktureringsplan som utformats för att återställa företagets
långsiktiga lönsamhet och slutföra integreringen i den verksamhet som bedrivs av den privata
investeraren, Kirow-gruppen. Ett nyckelelement i omstruktureringen är slutförandet av samgåendet med
Kocks Krane International GmbH, också ett dotterföretag inom Kirow-gruppen. Stödåtgärderna
överensstämmer med gemenskapens riktlinjer på området.

n) Everts Erfurt (265)

Den 28 juli beslöt kommissionen att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande avseende
stöd på 4 653 756,12 euro (9 100 000 D-mark) till Everts Erfurt GmbH. Everts Erfurt tillverkar och säljer
produkter av gummi och latex. 95 % av omsättningen utgörs av kondomförsäljning.
Omstruktureringsplanen har gjort företaget lönsamt. En ny privat investerare bidrog i stor omfattning till
omstruktureringen. Stödet kunde därför anses vara förenligt med den gemensamma marknaden.

o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

Den 22 december beslöt kommissionen att med ett positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som
inletts avseende stöd på 11,6 miljoner euro (22,8 miljoner D-mark) som 1993–1997 beviljats företaget
Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM) i samband med att företaget privatiserades. Företaget
tillverkar avancerade system för luft- och rökfiltrering. Det är fråga om en marknad som växer på
världsnivå till följd av miljöskyddets ökande betydelse. Kommissionen fann att stöden följde riktlinjerna
för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

Spanien

a) Babcock Wilcox España SA (267)

Den 8 juli beslöt kommissionen att utvidga det artikel 88.2-förfarande som inletts i april 1998 (268) till att
även omfatta ett nytt kapitaltillskott på 246,4 miljoner euro (41 000 miljoner pesetas) till Babcock Wilcox 
España SA («BWE») från det spanska offentliga holdingbolaget SEPI. Kommissionen hade inlett 
förfarandet med avseende på två kapitaltillskott till BWE som gjorts av SEPI 1994 och 1997 på totalt 120
miljoner euro (20 000 miljoner pesetas). Det nya kapitaltillskottet anmäldes av de spanska myndigheterna i
juni 1999 och avser att öka BWE:s av fortlöpande förluster urholkade kapital till det minimum som 
krävs i spansk bolagslagstiftning och att finansiera en ytterligare minskning av arbetsstyrkan med ca 500 
personer. Kommissionen ansåg dels att detta nya kapitaltillskott utgör stöd eftersom det sannolikt inte ger 
investeraren någon adekvat avkastning, och dels att det förefaller oförenligt med den gemensamma 
marknaden. Det nya kapitaltillskottets förenlighet kommer, liksom det hitintills granskade stödet, att bedö-
mas mot bakgrund av uppläggningen av det omstruktureringsprogram som köparen av BWE tänker genomföra.

b) Ercros (269)

Den 20 juli 1999 beslöt kommissionen att inte invända mot ett stöd på 51,08 miljoner euro (8 500
miljoner pesetas) till kemikalietillverkaren Ercros. Ercros förberedde i maj 1994 en omstruktureringsplan
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som dels skulle medföra en avyttring av petrokemi-, sprängämnes- och gruvverksamheterna samt en
omstrukturering av handelsgödselverksamheten för en eventuell försäljning till en investerare, och dels
en omstrukturering av kemikalieverksamheterna, där Ercros hade sin tyngdpunkt. Företaget har
genomfört en omstruktureringsplan som lett till att företaget återfått sin långsiktiga lönsamhet.
Avyttringen och den stora kapacitetsminskningen uppväger i möjligaste mån de men som konkurrenterna
drabbas av.

Frankrike

Gooding Consumer Electronics (f.d. Grundig) (270)

Den 16 november beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande
avseende stöd på totalt 5,5 miljoner euro (36 miljoner franska franc) som beviljats företaget Gooding
Consumer Electronics (GESA) (f.d. Grundig) som gick i konkurs 1997. Kommissionen konstaterade att
företagets omstruktureringsplan inte genomförts till fullo trots att detta är ett centralt villkor för stöd till
företag i svårigheter. Även om vissa yttre faktorer inverkat måste orsakerna till GESA:s konkurs och
företagets likvidation huvudsakligen sökas i det faktum att köparen inte uppfyllt de åtaganden som han
lämnat vad gäller finansiering och diversifiering av produktionsverksamheten inom ramen för
omstruktureringsplanen. Härav följer att villkoren för förenligheten med den gemensamma marknaden
inte längre är uppfyllda. Kommissionen har följaktligen dragit slutsatsen att stödet är oförenligt med den
gemensamma marknaden och har begärt att den franska regeringen skall återkräva det med ränta från
den tidpunkt då det utbetalades.

Italien

a) SIRAP SpA (271)

Den 3 mars beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande med
avseende på en stödordning till förmån för företag som drabbats av SIRAP SpA:s konkurs, leverantörer,
fordringsägare och underentreprenörer. Stöden (offentliga garantier och räntesubventioner för
sammanlagt 1,03 miljoner euro — dvs. 2 000 miljoner lire) utgör driftsstöd som är oförenliga med den
gemensamma marknaden. Kommissionen beslöt följaktligen att ordningen måste upphävas när det gäller
stöd som ligger över de minimis-gränsen. Vad gäller redan beviljade stöd begärde kommissionen att de
offentliga garantierna skall upphävas och att utbetalt stöd skall återkrävas.

b) Entreprise SpA (272)

Den 17 mars beslöt kommissionen att inte göra invändningar mot beviljandet av ett stöd till förmån för
byggföretaget Entreprise SpA i form av en garanti till marknadsränta uppgående till 16,7 miljoner euro
(32 335 miljoner lire) för en period av sex månader. Stödet bör göra det möjligt för företaget att erhålla
en övergångskredit i väntan på att återfå fordringar hos libyska gäldenärer som inte fullgör sina
skyldigheter. Kommissionen drog slutsatsen att stödet uppfyller föreskrifterna i riktlinjerna för statligt
stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.
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c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

Den 11 maj beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på de italienska
myndigheternas beslut om att med upp till 1,5 miljoner euro (3.000 miljoner lire) ge ett kapitaltillskott
till bolaget Siciliana Acque Minerali Srl (SAM), ett bolag som specialiserat sig på att driva
industrianläggningar för tappning och distribution av mineralvatten och andra drycker. Transaktionen
skall täcka bolagets förluster och att bygga upp dess egna tillgångar inför en privatisering. Eftersom
utsikter saknas för att företagets lönsamhet skall återställas hyser kommissionen allvarliga tvivel
huruvida stöden är förenliga med den gemensamma marknaden.

d) Seleco SpA och Multimedia (274)

Den 2 juni beslöt kommissionen att med ett negativt beslut avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts
1994 och utvidgats 1998 med avseende på stöd bolaget Seleco, som verkar på hemelektronikmarknaden
och som förklarades i konkurs i april 1997. De åtgärder som i olika former vidtagits av det offentliga
organet Ristrutturazione Elettronica (REL) och det offentligägda bolaget Friula ansågs av kommissionen
vara statligt stöd oförenligt med den gemensamma marknaden som därför skall återkrävas.

Tretton månader före sin konkurs omgrupperade Seleco sin mest lönsamma verksamhet i Multimedia,
ett bolag som bildats 1995, varvid kapitalet sedan juli 1996 fördelats mellan Friulia, Italtel och
Finanziaria Elettronica. Det sistnämnda företaget är ett dotterbolag till Seleco. Kommissionen har begärt
att oförenligt stöd skall återkrävas från Seleco, liksom från alla övriga bolag till vilka tillgångar överförts
i syfte att omintetgöra beslutet om återkrav av stöden. Kommissionen ansåg att en fortsättning fanns
mellan företagen i fråga, vilket möjliggör ett verkningsfullt återkrav av de oförenliga stöden då den
ursprungliga stödmottagaren, som därefter gått i konkurs, endast agerat som mellanhand för den slutliga
stödmottagaren.

e) Lag om likvidationsförvaltning av stora företag i svårigheter (275)

Den 28 juli beslöt kommissionen att inleda ett artikel 88.2-förfarande med avseende på den italienska
lagen nr 95/1979 om likvidationsförvaltning av stora företag i svårigheter. Redan 1994 föreslog
kommissionen lämpliga åtgärder till den italienska regeringen enligt artikel 88.1 i EG-fördraget. Då den
italienska regeringen inte godtog kommissionens förslag inledde kommissionen 1997 ett artikel 88.2-
förfarande. (276) Undersökningen var nästan klar då EG-domstolen i målet «Rinaldo Piaggio SpA och
Dornier Luftfahrt GmbH» den 17 juni (277) förklarade att slutsatsen inte var korrekt i kommissionens
beslut från 1997 om att beteckna lag nr 95/1979 såsom befintligt stöd. Kommissionen var därför tvungen
att inleda en ny undersökning eftersom den ovannämnda ordningen i princip måste betraktas som ett icke
anmält stöd.

Genom den italienska lagen nr 95/1979 införs en ordning som avviker från de normala insolvensförfarande-
na. Stödmottagarna är stora företag i svårigheter enligt en definition avseende antalet anställda (300) samt
utestående skulder (huvudsakligen) till offentliga fordringsägare. Lagen tillåter företag i svårigheter att fort-
sätta sin verksamhet under omständigheter då en sådan möjlighet vore utesluten inom ramen för ett normalt
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(273) Ärende N 576/97 (ännu ej offentliggjort).
(274) Ärende C 46/94 (f.d. NN 60/94 och NN 92/94), ännu ej offentliggjort.
(275) Ärende C 68/99 (f.d. NN 96/99, f.d. C 7/97, f.d. E 13/92) (EGT C 245, 28.8.1999).
(276) EGT C 192, 24.6.1997.
(277) Ärende C-295/97.



insolvensförfarande. Lagen ger dessutom företagen möjlighet att dra nytta av en statlig garanti, sänkt skatt-
tesats vid köp av företaget, befrielse från skyldigheten att betala böter samt efterskänkning av offentliga for-
dringar på företaget. Kommissionen har skäl att tro att ordningen inte är förenlig med den gemensamma
marknaden eftersom den riktas till större företag, medan gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till und-
sättning och omstrukturering av företag i svårigheter endast godtar ordningar som är inriktade på små och
medelstora företag.

f) Banco di Sicilia och Sicilcassa (278)

Den 10 november beslöt kommissionen att med ett villkorat positivt beslut avsluta ett artikel 88.2-
förfarande med avseende på stöd förmån för Banco di Sicilia och Sicilcassa. Kommissionen godkände
stöd på 2,4 miljarder euro på villkor att omstruktureringen av Banco di Sicilia, som tagit över huvuddelen
av Sicilcassas verksamhet, skall fortsätta och att omfattande motprestationer görs. Sålunda måste 55
lokalkontor stängas på Sicilien före utgången av år 2000 och inga nya lokalkontor får öppnas där under
tre år. Vidare noterade kommissionen det åtagande som gjorts av Italiens regering om att före juni 2000
privatisera gruppen Mediocredito Centrale, som moderbolag till Banco di Sicilia.

3.5 Stöd till sysselsättning och utbildning

Spanien

a) Främjande av den sociala ekonomin i Andalusien (279)

Den 20 januari beslöt kommissionen att inte invända mot stöd till att skapa och vidmakthålla sysselsättning
som den regionala regeringen i Andalusien infört som ett led i en plan som skall främja den sociala 
ekonomin. Planen är främst utformad för att stimulera vissa missgynnade grupper av arbetssökande (unga
arbetslösa, kvinnor utan sysselsättning och långtidsarbetslösa) att skapa egna arbeten genom att bilda och
vidareutveckla kooperativ och arbetstagarägda bolag (sociedades laborales). Stödmottagare är små och 
medelstora företag i mindre gynnade områden där levnadsstandarden är onormalt låg. Kommissionen ansåg
att stöden i fråga är förenliga med undantaget i artikel 87.3 a eller i artikel 87.3 c i EG-fördraget eftersom
de antingen avser regional utveckling i en region där levnadsstandarden är onormalt låg eller är avsedda 

att underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter för kooperativ och arbetstagarägda bolag utan 
påverka handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

b) Skapande av sysselsättning efter omorganisering och förkortning av arbetstiderna i Katalonien (280)

Kommissionen beslöt den 21 april att inte invända mot en ordning avseende incitament för att skapa
arbetstillfällen efter omorganisering och förkortning av arbetstiderna. Ordningen har föreslagits av
regionen Katalonien. Enligt bestämmelserna minskas de sociala arbetsgivaravgifterna för företag
etablerade i Katalonien som förkortar eller omorganiserar arbetstiden och därefter anställer personer som
är registrerade på en arbetsförmedling. Minskningen kan vara upp till 40 % av denna avgift. Stödet
beviljas under två år från och med då företaget undertecknar avtalet under perioden 1999–2000.
Ordningen avser att skapa en nettoökning av antalet sysselsätta eftersom företag som upp till ett år före
en ansökan om deltagande avskedat personal inte kan komma i fråga. För att kunna dra nytta av åtgärden
måste de arbeten som skapas vara på obestämd tid.
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(278) Ärende C 16/98 (f.d. NN 10/98), ännu ej offentliggjort.
(279) Ärende N 546/98 (EGT C 66, 9.3.1999).
(280) Ärende N 520/99 (EGT C 298, 16.10.1999).



Italien

a) Stödordning avseende anpassning av ersättningar (281)

Den 3 mars beslöt kommissionen att inte invända mot tillämpningen av en ordning med stöd i form av
nedsatta sociala avgifter och en skatteeftergift till arbetsgivare som anställer sin «svarta» arbetskraft till
normala villkor och gradvis anpassar deras löner till gällande kollektivavtal. Ordningen avser att
bekämpa den svarta ekonomin och är reserverad för företag i regionerna Sicilien, Sardinien, Kalabrien,
Basilicata, Apulien och Kampanien där denna typ av ekonomi är särskilt spridd och där stöd kan utgå
enligt undantaget i artikel 87.3 a i EG-fördraget. Mot bakgrund av bestämmelserna i riktlinjerna för
sysselsättningsstöd (282) och regionalstöd och med tanke på vart dessa stöd går, ansåg kommissionen dem
vara förenliga med den gemensamma marknaden.

b) Ordningar avseende sysselsättningsstöd (283)

Den 11 maj beslöt kommissionen att avsluta ett artikel 88.2-förfarande som inletts med avseende på
anställningsstöd i form av sänkta socialförsäkringsavgifter för utbildnings- och anställningsavtal och för
omvandling av dessa till fasta anställningar. Kommissionen drog slutsatsen att stöden var förenliga med
den gemensamma marknaden under förutsättning att de antingen gällde anställning av personer med
särskilda svårigheter att komma in på eller återinträda på arbetsmarknaden eller inbegrep en nettoökning
av antalet sysselsatta enligt definitionen i riktlinjerna för sysselsättningsstöd. Kommissionen godkände
alltså stöden just i dessa fall. Däremot är de stöd som inte uppfyller en eller i det andra fallet två av
ovanstående villkor inte förenliga med den gemensamma marknaden och är alltså förbjudna.
Kommissionen begär följaktligen att de stöd som redan beviljats skall återkrävas.

c) Sänkning av sociala avgifter för företag i Venedig och Chioggia (284)

Den 24 november beslöt kommissionen att avsluta ett artikel 88.2-förfarande gällande befrielse från
sociala avgifter för företag etablerade i Venedig och Chioggia under perioden 1995-1997. Kommissionen
konstaterade att de stöd som beviljats i form av nedsättning av de sociala avgifterna för att skapa nya
arbetstillfällen i små och medelstora företag är förenliga med den gemensamma marknaden. De är
förenliga när de beviljas stora företag, som verkar i områden berättigade till regionalstöd. Stöden är
likaledes förenliga med den gemensamma marknaden när de beviljas alla typer av företag som anställer
personer med särskilda svårigheter att komma in på eller återinträda på arbetsmarknaden. Däremot är
övriga stöd som beviljats stora företag utanför regionalstödsområdena och stöd som syftar till att
upprätthålla sysselsättningsnivån oförenliga med den gemensamma marknaden.

Förenade kungariket

Personalutbildning (285)

Den 20 januari beslöt kommissionen att inte invända mot stöd till personalutbildning till Eli Lilly Ltd,
ett företag i den biofarmaceutiska branschen. Kommissionen fann att projektet var ett allmänt
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utbildningsprojekt i den mening som avses i gemenskapens regler om stöd till utbildning (286). Projektet
ger kvalifikationer som kan överföras till andra företag i samma bransch eller till företag inom relaterade
arbetsområden. Att kvalifikationerna är överförbara understryks av de erkänns nationellt. Dessutom ko
mer anställda som utbildas att utföra en lång rad uppgifter som omfattar många kvalifikationsområden
som traditionellt utförs av flera personer med färdigheter som är specifika för ett enda område.
Exempelvis utbildas administrativ personal till att arbeta med kundtjänst, produktionsplanering och
dokumentationskontroll.

3.6 Stöd till små och medelstora företag

Danmark

Vækstfonden (287)

Den 4 maj beslöt kommissionen att inte invända mot den danska ordningen Vækstfonden. Den godkända
ordningen möjliggör för Vækstfonden, ett offentligt organ underställt den danska regeringen, att lämna
stöd till nystartade innovativa små och medelstora företag. Fyra olika stöd finns: lån med del i resultatet,
kapitaltillskott till innovationsfonder, kapitaltillskott till kapitalriskfonder samt garantier för att täcka
förluster som uppstår då kapitalriskfonder gör investeringar i små företag under deras utvecklingsfas.
Dessa investeringar görs i samverkan med privata investerare som utvalts genom ett anbudsförfarande.
Innovationsfonderna och kapitalriskfonderna skjuter till aktiekapital till småföretag som är nya,
innovativa och oberoende för finansiering av forsknings- och utvecklingskostnader eller investeringar i
fast realkapital kopplat till bildande eller utvidgning av små företag. På samma sätt kan Vækstfonden
lämna garantier till investeringar som görs av kapitalriskfonder i nya och innovativa småföretag.
Innovationsfondernas och kapitalriskfondernas investeringsbesluten fattas uteslutande på basis av
kommersiella överväganden av aktieägarna eller fondens privata förvaltare.

Kommissionen ansåg att de olika formerna av stöd som lämnas av Vækstfonden inte innebär några
fördelar som kan påverka konkurrensen till förmån för privata företag som deltar i Vækstfondens
anbudsförfarande. Eftersom anbudsförfarandet sprids i vida kretsar och bygger på överblickbara och
icke-diskriminerande kriterier lämnas garantier om att Vækstfondens åtgärder, genom att öka
investeringarnas förväntade lönsamhet, kompenserar just den extra risk som tas av dessa investerare när
de investerar i små innovativa företag. Kommissionen ansåg vidare att Vækstfondens åtgärder i form av
aktieinnehav i innovations- eller kapitalriskfonder eller garantier som ställs för dessa inte gynnar de små
företagen där medlen investeras. Om det i Vækstfondens åtgärder ändå skulle ingå inslag av statligt stöd
till förmån för dessa små företag, är detta inslag av ringa betydelse och ligger under de maximala
stödnivåer som föreskrivs i gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling, och, i
tillämpliga fall, gemenskapens riktlinjer för statligt till små och medelstora företag (288).

Nederländerna

Stöd till skapande av arbetstillfällen (289)

Den 28 juli 1999 beslöt kommissionen att inte lämna invändningar mot ett stödordning avsedd för Arnhem-
Nijmegen och som syftar till att skapa nya arbetstillfällen. Genom ordningen lämnas stöd avsedda att skapa
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(287) Ärende N 668/98 (EGT C 245, 28.8.1999).
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nettoarbetstillfällen kopplade till nyinvesteringsprojekt som utförs av små och medelstora företag. Stödet
per nytt arbetstillfälle ligger på 4 538 euro om den nyanställde tidigare varit arbetslös eller på 3 403 euro
om den nyanställde redan hade ett arbete. Därtill kommer att de nederländska myndigheterna åtagit sig att
se till att det sammanlagda stödet till individuella projekt inte överstiger 15 % för små företag och 7,5 %
för medelstora företag. Stöd skall enligt förslaget endast gå till små och medelstora företag.
Sysselsättningskapande stöd kopplat till nyinvesteringar godkänns enligt beslutet utanför de nationella
regionalstödsområdena, med tillämpning av trösklarna i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små
och medelstora företag. I likhet med vad som anges i bestämmelserna om sysselsättningsskapande stöd i
riktlinjerna för statligt stöd till regionala ändamål (290) beräknas stödet på basis av antalet skapade
arbetstillfällen kopplade till nyinvesteringar och inte på basis av investeringens värde.

Finland

Stödordning i form av överavskrivningar (291)

Den 17 mars avslutade kommissionen ett artikel 88.2-förfarande med avseende på tillämpningen inom 
känsliga sektorer av en stödordning från 1998 i form av överavskrivningar för små och medelstora företagen
i utvecklingsområden. Kommissionen beslöt att inte invända mot ordningen eftersom dess tillämpning 
inom känsliga sektorer upphävdes retroaktivt genom en ändring av lagen i slutet av 1998. Eftersom stöd i
denna form inte skulle utgå förrän året efter investeringen hade inget stöd beviljats inom känsliga sektorer
före ändringen, varför ordningen följaktligen var förenlig med den gemensamma marknaden.

3.7 Övrigt ej sektorsspecifikt stöd

Spanien

Restaurering av klostret Santa María de Retuerta (292) (Valladolid)

Den 13 oktober 1999 beslöt kommissionen att inte invända mot ett särskilt bidrag på 120 202 euro (20
miljoner pesetas), vilket motsvarar 11 % av den investering som beviljats Explotación Agrícola
Vitivinícola Finca Retuerta, SA för restaureringen av klostret Santa María de Retuerta (Valladolid).
Kommissionen ansåg att bidraget inte utgjorde statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-
fördraget efter att ha konkluderat att turistutbytet inom gemenskapen inte skulle påverkas med hänsyn
till projektets anspråkslösa karaktär och att klostret endast marginellt använts som turistmål.
Kommissionen konstaterade även det förefaller uteslutet att stödet skulle ha någon som helst inverkan
på det stödmottagande företagets jordbruksproduktion och vinodling.

Italien

Stöd till allmännyttiga företag (293)

Den 21 april inledde kommissionen, efter klagomål från föreningen för privata vattenföretag, ett artikel
88.2-förfarande med avseende på skattebefrielse och lån med reducerade räntesatser som av Italien
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1 Kommissionens meddelande om förlängning av gemenskapens riktlinjer för 1999 C 67, s. 11 (10.3)
undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

2 Förslag till rådets förordning (EG) om den gemensamma organisationen 1999 C 78, s. 1 (20.3)
av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

3 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om 1999 L 83, s. 1 (27.3)
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

4 Kommissionens förordning (EG) nr 812/1999 av den 19 april 1999 om 1999 L 103, s. 5 (20.4)
ändring av förordning (EEG) nr 1102/89 om fastställande av vissa åtgärder
för verkställande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella
förbättringar inom inlandssjöfarten

5 Meddelande från kommissionen beträffande en teknisk anpassning av 1999 C 241, s. 9 (26.8)
metoden för fastställande av referensräntan och diskonteringsräntan

6 Utkast till kommissionens förordning om tillämpning av artiklarna 87 2000 C 89, s. 6 (28.3)
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse

7 Utkast till kommissionens förordning om tillämpning av artiklarna 87 2000 C 89, s. 8 (28.3)
och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

8 Utkast till kommissionens förordning om tillämpning av artiklarna 87 2000 C 89, s. 15 (28.3)
och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

9 Utkast till direktiv om ändring av kommissionens direktiv 80/723/EEG 1999 C 377, s. 2 (29.12)
om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och
offentliga företag

10 Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering 1999 C 288, s. 2 (9.10)
av företag i svårigheter

11 Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 2000 C 71 (11.3)
och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier

12 Förlängd giltighet för gemenskapens riktlinjer avseende statligt stöd 2000 C 14, s. 8 (19.1)
till miljöskydd

beviljats allmännyttiga företag med statligt majoritetsaktieinnehav. Genom åtgärderna ifråga kan
kommunala allmännyttiga företag (gas, vatten, avfall, elektricitet) dra nytta av olika stöd då de
omvandlas till aktiebolag. Åtgärderna omfattar befrielse från alla avgifter vid övergången från en
bolagsform till en annan när bolaget bildas, en treårig befrielse från bolagsinkomstskatt för det nya
aktiebolaget t.o.m. det beskattningsår som löper ut den 31 december 1999 samt tillgång till lån med
reducerade räntesatser beviljade av det statliga organet Cassa Depositi e Prestiti. Åtgärderna är endast
tillgängliga om företaget, tidigare en del av en offentlig förvaltning, omvandlas till aktiebolag och om
kommunen behåller aktiemajoriteten. Dessa stöd är inte tillgängliga för helt privata företag som verkar
på samma marknader eller för företag där kommunen säljer mer än 50 % av aktiekapitalet till privata
investerare. Kommissionen betvivlar åtgärdernas förenlighet med den gemensamma marknaden eftersom
de skiljer mellan olika företag som verkar inom de berörda sektorerna.

B — Nya lagbestämmelser, meddelanden och tillkännagivanden som
antagits av kommissionen



C — Statligt stöd inom andra sektorer än jordbruk, fiske, transport och
kolindustri

1. Ärenden i vilka kommissionen utan att ha inlett det formella granskningsförfarandet
har konstaterat att inslag av stöd inte förekommer i den mening som avses i artikel
87.1 (f.d. artikel 92.1) i EG-fördraget eller i artikel 1.2 i beslut 2496/96/EKSG

Tyskland
N 325/99 20.7.1999 Överflyttning av varvskapacitet från före detta Elbewerft

Belgien
N 246/99 26.5.1999 Ekonomiskt bidrag från de belgiska myndigheterna till förmån EGT C 245, 28.8.1999

för företaget HUGB, EKSG-stål

Spanien
NN 28/97 20.1.1999 Åtgärder till förmån för företaget SETRA SA EGT C 66, 9.3.1999

Italien
N 127/99 4.5.1999 Stöd till förmån för Acciaierie di Sicilia EGT C 46, 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Finmeccanicas förvärv av Breda Fucine Meridionalis (BFM) EGT C 375, 24.12.1999
tillgångar

Nederländerna
N 18/97 11.5.1999 Delvist påskyndande av avskrivningar för små och medelstora EGT C 225, 7.8.1999

laboratorier

N 600/98 20.7.1999 FoU-program för förnybar energi EGT C 288, 9.10.1999

2. Ärenden som kommissionen har ansett vara förenliga med den gemensamma
marknaden utan att inleda det formella granskningsförfarandet i artikel 88.2 (f.d.
artikel 93.2) i EG-fördraget eller artikel 6.5 i beslut 2496/96/EKSG

Tyskland
N 674/98 11.1.1999 Bayerns låneprogram för små och medelstora företag EGT C 84, 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Åtgärder till förmån för Bonn-regionen EGT C 69, 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Stödordning inom ramen för programmet om förädlings- och EGT C 108, 17.4.1999
marknadsföringsvillkor för skogsprodukter i Nordrhein-
Westphalen

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Ordning för lån i form av kapitaltillskott (Östtyskland EGT C 69, 12.3.1999
inklusive Östberlin)

N 301/98 28.1.1999 Delstaten Thüringens program för att minska utsläppen av EGT C 113, 24.4.1999
luftföroreningar

N 581/98 28.1.1999 Nya telematikstödda transporttjänster EGT C 69, 12.3.1999

N 649/98 2.2.1999 Förlängning av delstaten Sachsen-Anhalts riktlinjer för stöd EGT C 084, 26.3.1999
för att öka deltagandet av små och medelstora företag på
mässor och utställlningar

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Stöd till förmån för Palla Creativ Textiltechnik GmbH EGT C 151, 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Teknisk ändring av delstaten Sachsen-Anhalts garantiordning EGT C 113, 24.4.1999
till förmån för projekt med deltagande i utlandet
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NN 70/98 24.2.1999 Stöd för sändning av kanalerna «Kinderkanal» och «Phoenix» Med stöd av artikel 86.2 i 
EG-fördraget, EGT C 238, 
21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Stöd till förmån för SCHIESS WEMA GmbH EGT C 187 , 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 Finansiella åtgärder utförda av BvS till förmån för företaget EGT C187, 3.7.1999
BZW Blechzentrum GmbH, (BZW)

N 100/99 31.3.1999 Förlängning av delstaten Brandenburgs riktlinjer för stöd till EGT C 144, 22.5.1999
förmån för små och medelstora företag för anställning av
innovationsassistenter och främjande av kunskapsöverföring 

N 507/98 12.4.1999 Användning av globalt tillgänglig kunskap för utbildning EGT C 166 , 12.6.1999
och nyskapande

N 4/98 21.4.1999 Ändring av den tyska stödordningen för främjande av
filmproduktion

NN 47/99 21.4.1999 Ekologisk skattereform EGT C 166, 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Stöd till företaget Cimbria SKET GmbH EGT C 194, 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Stöd till företaget GEMATEX Textilmaschinenbau Aue GmbH EGT C 213, 24.7.1999

N 66/99 4.5.1999 Deutsche Ausgleichsbanks konsoliderings- och tillväxtfond EGT C 203, 17.7.1999; 
för östra Tyskland EGT C 213, 24.7.1999

N 651/98 11.5.1999 Centrum för drift och användning av den internationella EGT C 225, 7.8.1999
rymdstationen – «Beos-projektet»

NN 46/98 26.5.1999 Stöd till förmån för Auerbach Maschinenfabrik GmbH EGT C 213, 24.7.1999
(delstaten Sachsen)

NN 50/99 26.5.1999 Ekologisk skattereform (EKSG-stål) EGT C 245, 28.8.1999

N 202/99 1.6.1999 Stöd till alternativa energier EGT C 194, 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Undsättning, privatisering och omstrukturering av Wismarer Artikel 87.1 delvis icke 
Propeller und Maschinenfarbrik GmbH (WPM) tillämplig

N 51/99 18.6.1999 ”100 000 Roofs” – solenergiprogram

N 125/99 23.6.1999 Motgaranti från Sachsen-Anhalt för att säkerställa
arbetstagarnas delägarskap

N 126/99 23.6.1999 Stöd till skyddsåtgärder mot emissioner (Sachsen-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Stöd till förmån för K.A.B. «Kraftwerks- und Anlagenbau EGT C 359, 11.12.1999
GmbH» Berlin

N 23/99 27.7.1999 Förlängning och ändring av gemenskapsprogrammet för
främjande av försäljning av produkter från östra Tyskland
till utlandet

N 640/98 28.7.1999 Stöd till förmån för Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH

NN 61/98 28.7.1999 Stöd till förmån för Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock EGT C 365, 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Teknologistiftelsen Innovationscentrum Berlin

N 590/98 30.7.1999 Stöd inom området för telematik (delstaten Sachsen)

N 182/99 25.8.1999 Främjande av turistinfrastrukturen EGT C 27, 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Bayerskt låneprogram till små och medelstora företag EGT C 288, 19.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Stöd till förmån för företaget Geomin Erzgebirgische EGT C 365, 18.12.1999
Kalkwerke GmbH

N 694/98 8.9.1999 Omstruktureringsstöd till företaget Volkswerft EGT C 27, 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Investeringsstöd till förmån för företaget Sosta Edelstahlwerke EGT C 365, 18.12.1999
GmH

N 449/99 13.9.1999 Förnybara energikällor EGT C 27, 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 Kapital för små och medelstora företags forsknings- EGT C 306, 23.10.1999
och utvecklingsverksamhet 

N 314/99 24.9.1999 Stöd för skapande av arbetstillfällen EGT C 313, 30.10.1999

N 316/99 28.9.1999 Stödordning för miljöteknik EGT C 365, 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Forskning för morgondagens produktion EGT C 326, 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik EGT C 27, 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Produkter från östra Tyskland i utlandet EGT C 27, 29.1.2000
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N 213/99 22.10.1999 Teknikfrämjande program Stöd till uppfinnare – TEMPO 3 EGT C 27, 29.1.2000
(för delstaten Sachsen-Anhalt).

N 216/99 22.10.1999 Teknikfrämjande program Teknologiöverföring – TEMPO 5
(för delstaten Sachsen-Anhalt)

N 218/99 22.10.1999 Teknikfrämjande program Design – TEMPO 7 (för delstaten EGT C 27, 29.1.2000
Sachsen-Anhalt)

N 219/99 22.10.1999 Teknikfrämjande program Information – TEMPO 8 (för
delstaten Sachsen-Anhalt)

N 349/99 22.10.1999 Mikrosystem EGT C 359, 11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 FoU i bioteknik och genteknik EGT C 340, 27.11.1999

NN 48/98 26.10.1999 Stöd till förmån för Hydraulik Makranstadt GmbH

N 240/99 26.10.1999 Statsstöd till förmån för Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

NN 49/98 10.11.1999 Stöd till förmån för Hydraulik Seehausen GmbH EGT C 46 , 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Omstrukturering och privatisering av Mecklenburger Metallgu EGT C 375, 24.12.1999
GmbH (MMG)

N 428/99 2.12.1999 Informations- och kommunikationsteknikprogram EGT C 5, 8.1.200

N 272/99 9.12.1999 Stöd till varvsindustrin 1999

N 281/99 9.12.1999 Utveckling av ett regionalt jetplanssortiment vid Dornier EGT C 40 , 12.2.2000
Luftfahrt GmbH

N 459/99 13.12.1999 Samspel mellan människa och teknologi inom EGT C 33 , 5.2.2000
kunskapssamhället

N 660/99 22.12.1999 Investeringsstöd till MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH,
stål som inte omfattas av EKSG-fördraget

NN 129/99 22.12.1999 Stöd till förmån för Spremberger Tuche GmbH (Brandenburg)

N 448/99 27.12.1999 Åtgärder inom informations- och kommunikationsområdet i EGT C 33, 5.2.2000
Niedersachsen

Österrike
N 136/98 3.2.1999 Stöd till hotellprojekt i Loipersdorf EGT C 238 , 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Stöd till små och medelstora företag för införande av modern EGT C 113 , 24.4.1999
teknik 

N 30/99 26.2.1999 Processinnovationsprogram EGT C 108 , 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 Kplus, centrer för kompetensprogram, huvudfas EGT C 151 , 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Stöd till forskningscentrer och -nätverk EGT C 159 , 5.6.1999

N 37/99 26.5.1999 Impulse Package – Tyrolen EGT C 213 , 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Garantier för turistföretag

N 367/99 25.8.1999 ERP:s turismprogram EGT C 288, 19.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Ekonomisk utvecklingsfond EGT C 288, 19.10.1999

N 253/99 13.10.1999 Miljöstöd till förmån för MKE Heidenreichstein EGT C 351 , 4.12.1999
(Basse-Österrike)

N 306/99 1.10.1999 Delstaten Niederösterreichs stödordning till förmån för EGT C 27 , 29.1.2000
näringslivs- och strukturutveckling för perioden år 2000-2006:
FoU-delen

Belgien
N 16/99 17.2.1999 Miljöstöd till NV ALZ, EKSG-stål EGT C 113 , 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Investeringsbidrag till företag som drabbats av EGT C 166 , 12.6.1999
översvämningskatastrof

N 644/98 20.7.1999 Stöd till utbildning (Vlamivorm) EGT C 288, 19.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Investeringsstöd till förmån för företaget SA SIOEN Fibres EGT C 340, 27.11.1999

NN 77/95 26.10.1999 Åtgärder för att främja utrikeshandeln (Regionen Vallonien) EGT C 5 , 8.1.2000

N 636/98 26.10.1999 Ändring av en stödordning för att främja export EGT C 33 , 5.2.2000

N 612/99 25.11.1999 Forsknings- och utvecklingsstöd till stålföretaget Sidmar
(EKSG-stål)
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Danmark
N 3/99 3.2.1999 Kontraktsrelaterat driftstöd för varvsindustrin EGT C 72, 16.3.1999

N 142/99 22.4.1999 Yrkesutbildning och individuell yrkesutbildning inom privata EGT C 151 , 29.5.1999
företag 

N 668/98 4.5.1999 Tillväxtfonder EGT C 187 , 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Regionalstödskarta (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Yrkesutbildning och individuell yrkesutbildning inom privata EGT C 375, 24.12.1999
företag 

Spanien
N 534/98 11.1.1999 Sysselsättningsstöd (Kastilien-León) EGT C 66 , 9.3.1999

N 839/97 15.1.1999 Yrkesutbildningsplan (Aragonien ) EGT C 69 , 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Åtgärder till förmån för turismen (Aragonien) EGT C 69 , 12.3.1999

N 610/98 19.1.1999 Stödordning för varvsindustrin 1998

N 535/98 20.1.1999 Utvecklingsstöd till Algeriet i enlighet med art. 4.7 i sjunde
direktivet om stöd till varvsindustrin EGT C 69 , 12.3.1999

N 546/98 20.1.1999 Statligt stöd till förmån för främjande av den sociala ekonomin: EGT C 66 , 9.3.1999
investeringsstöd och sysselsättningsstöd i samband med
investeringar 

N 659/98 20.1.1999 Stöd till företaget Sevillana de Electricidad avseende ett EGT C 88 , 30.3.1999
byggprogram för förbättringar av elenergiinfrastrukturen
i Andalusien

N 491/98 26.1.1999 Stödordning till förmån för kooperativ och näringsdrivande EGT C 81 , 24.3.1999
föreningar (Castilla-la-Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Stöd beviljat till koncernen GAS Natural för att främja EGT C 81 , 24.3.1999
gasdistributionen i provinsen Malaga – Andalusien 

N 17/99 4.2.1999 Stödordning för att främja anställning i stället för övertidsarbete EGT C 92 , 1.4.1999
(Kanarieöarna)

N 665/98 8.2.1999 Stöd till forskning och utveckling inom energisektorn EGT C 056 , 26.2.1999

N 685/98 16.2.1999 Stödåtgärder till små och medelstora företag för att begränsa EGT C 081 , 24.3.1999
obalansen i regionala industriområden (Katalonien)

N 664/98 17.3.1999 Stöd till varvsindustrin 1999-2003 EGT C 151 , 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Stödptgärder till förmån för FoU (Comunidad Foral de Navarra) EGT C 129 , 8.5.1999

N 257/98 25.3.1999 Program för farligt avfall (Aragonien) EGT C 144 , 22.5.1999

N 12/99 26.3.1999 Stöd till företag i Comunidad de Madrid för genomförande av EGT C 113 , 24.4.1999
forskningsprojekt och teknisk utveckling 

N 133/99 30.3.1999 Varvsindustri – skatteinvesteringsstöd till skeppsredare EGT C 151 , 29.5.1999

N 35/99 8.4.1999 Omstrukturering av industriområden på tillbakagång inom EGT C 166 , 12.6.1999
vissa stödområden 

N 11/99 12.4.1999 Regionalt stödprogram till förmån för miljöskydd EGT C 166 , 12.6.1999

N 46/99 20.4.1999 Stöd till utbildning och främjande av sysselsättning (Rioja) EGT C 166 , 12.6.1999

N 520/98 21.4.1999 Incitament för att skapa arbetstillfällen efter ändring av EGT C 298, 16.10.1999
arbetstidens förläggning och minskning av arbetstiden
i Katalonien 

N 94/99 21.4.1999 Stöd till Rockwool Peninsular SA EGT C 288, 19.10.1999

N 135/99 21.4.1999 Teknisk luftfartsplan II EGT C 166 , 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Plan för yrkesutbildnings- och omskolningsinsatser EGT C 166 , 12.6.1999
i Aragonien (1999) 

N 174/99 18.5.1999 Förlängning av en stödordning för utveckling och EGT C 213 , 24.7.1999
marknadsföring (Andalusíen)

N 670/98 20.5.1999 Förlängning av stöd N 953/95 (Bidrag för rening av EGT C 181 , 26.6.1999
avloppsvatten) 

N 555/98, N 565/98 26.5.1999 Ändring av ordning (N 403/95) för regionalt investerings- och
sysselsättningsstöd (Comunidad Valenciana)

N 155/99 31.5.1999 Stödordning för arbetsdelning (Galicien)
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N 661/98 11.6.1999 Stöd till förmån för anställning av grupper som står utanför den EGT C 203 , 17.7.1999
ordinarie arbetsmarknaden (Rioja)

N 278/99 29.6.1999 Ändring av ordningen för regionalt investeringsstöd (N 298/98) EGT C 225 , 7.8.1999
(Baskien) 

N 154/99 6.7.1999 Åtgärder till förmån för behandling av industriavfall – EGT C 288, 19.10.1999
Katalonien

NN 12/99 8.7.1999 Förlängning av skattebefrielsestöd (N 643/92) regionalt till
investering och till forskning (Cartuja 93)

N 291/99 8.7.1999 Stöd till forskning och utveckling – industrier i
informationssamhället (Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Stöd till Ercros S. A.

N 299/99 20.7.1999 Stöd till forskning och utveckling till förmån för industrier EGT C 298, 16.10.1999
inom miljöområdet 

N 340/99 22.7.1999 Stöd för skapande av arbetstillfällen genom omorganisering av EGT C 288, 19.10.1999
arbetstid (Aragonien) 

N 268/99 28.7.1999 Stöd till förmån för den första bearbetningen av skogsprodukter EGT C 46 , 19.2.2000
(Galicien)

N 341/99 28.7.1999 Stöd till gasförsörjning i städerna i Andalusien via gasledningar
från flytgasfabriker.

N 393/99 1.9.1999 Utvecklingsplan för teknik

N 358/99 14.9.1999 Sysselsättning – Rioja EGT C 306, 23.10.1999

N 697/98 29.9.1999 Stöd till företaget Mercedes Benz Espana – fabriken i Vitoria. EGT C 351 , 4.12.1999

N 433/99 13.10.1999 Luft-/sjötransporter

N 503/99 13.10.1999 Klostret Santa María de Retuerta (Valladolid) EGT C 33 , 5.2.2000

N 265/99 22.10.1999 Projekt för att bevilja garantier till små och medelstora företag EGT C 340, 27.11.1999
(Aragonien) 

NN 45/99 25.11.1999 Regional stödordning till förmån för skydd av miljön (Baskien)

NN 70/99 25.11.1999 Stöd till företaget Alfacel SA

N 602/99 30.11.1999 Bidrag för kraftvärmeproduktion och eldistribution i EGT C 5 , 8.1.2000
landsbygdsområden

N 606/99 9.12.1999 Regionala investerings- och forskningsåtgärder, Cartuja 93
(Andalusien)

N 502/99 13.12.1999 Åtgärder till stöd för sysselsättningen

Finland
N 50/99 26.5.1999 Kontraktsbundet driftstöd till varvsindustrin EGT C 313, 30.10.1999

N 515/98 9.6.1999 Stöd i samband med energibeskattning EGT C 225, 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Stöd i samband med energibeskattning- EKSG-stålindustrin EGT C 326, 13.11.1999

N 103/99 8.7.1999 Stöd till förmån för biobränsle

N 582/98 8.9.1999 Skattelättnader för isgående fartyg EGT C 340, 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Regionalstödskartan (2000-2006) EGT C 33 , 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Finansiering av hållbart skogsbruk EGT C 365, 18.12.1999

Frankrike
N 171/98 8.2.1999 SODIV-stöd till små och medelstora företag EGT C 129 , 8.5.1999

N 475/98 15.2.1999 Utvidgning av områden som kan få stöd från SODIE EGT C 66 , 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Stöd till förmån för programmet PIDEA – Eureka 1888 EGT C 203 , 17.7.1999

N 315/99 8.7.1999 Statligt stöd till förmån för varvsindustrin 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Eurimus – Eureka-programmet 1884 EGT C 288, 19.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Särskilda avgifter på teaterföreställningar EGT C 40 , 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Fondgarantier för utomeuropeiska departement

N 198/99 22.12.1999 Lokala och regionala myndigheters ekonomiska åtgärder till
förmån för små och medelstora företag
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Grekland
N 239/98 15.1.1999 Förbättring av hygien- och säkerhetsförhållanden inom EGT C 39, 13.2.1999

industriell arbetsmiljö

N 663/98 3.3.1999 Stöd för hygien- och säkerhetsförhållanden till förmån för EGT C 113 , 24.4.1999
Corinthia Pipeworks (non- ECSC Steel)

N 143/99 11.5.1999 Stöd till förmån för Halyvourgia Thessalias EGT C 359, 11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 Stöd till företaget SOVEL:s valsverk (EKSG-stål) EGT C 46 , 19.2.2000

N 469/99 22.12.1999 Regionalstödskarta 2000/2006

Irland
N 353/98 15.1.1999 Skattelättnad för företags kapitalinvesteringar i projekt för EGT C 151 , 29.5.1999

förnybar energi 

N 267/98 20.1.1999 Skatteincitament till förmån för fastighetsägare i Customs
House Docks Area (CHDA) med stöd av 1998 års finanslag
(1998 Finance Act).

N 563/98 23.6.1999 Förlängning av projekt för utveckling av stadsområden

N 564/98 23.6.1999 Pilotprojekt för utveckling av landsbygdsområden (Pilot Rural
Renewal Scheme)

N 204/99 23.6.1999 Corks regionala flygplats EGT C 375, 24.12.1999

N 357/99 NN 49/97 20.7.1999 Skatteordning för stimulanser till förmån för investering i EGT C 375, 24.12.1999
filmproduktion under perioden 1999-2000 «Section 35/481»

N 455/99 26.10.1999 Knocks regionala flyplats EGT C 5 , 8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Regionalstödskarta 2000-2006

Italien
N 334b/96 15.1.1999 Bidrag till återuppbyggnad av Ortigia (Sicilien) EGT C 39 , 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Territoriella sysselsättningpakter EGT C 39 , 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Reform av garantifonderna EGT C 69 , 12.3.1999

N 25/98 3.2.1999 Stöd till de jordbävningsdrabbade regionerna Marche och EGT C 72 , 16.3.1999
Umbria

N 593/98 15.2.1999 Ändring av stödordningen för investeringar inom turistsektorn EGT C 92 , 1.4.1999
(Regionen Basilicata)

N 545/98 3.3.1999 Bestämmelser om förnyad anpassning av ersättningar EGT C 113 , 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 DOCUP Mål 2 och 5b (Marche) EGT C 144 , 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Undsättningsstöd Enterprise SpA. EGT C 288, 19.10.1999

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Stöd till förmån för Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) EGT C 187 , 3.7.1999
N 155/98, N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Refinansiering av särskilda åtgärder enligt lag 221/90 till EGT C 166 , 12.6.1999
förmån för omställning inom gruvsektorn

N 629/98 12.4.1999 Interreg II Italien-Slovenien. Åtgärd 3.1 «Investeringar EGT C 166 , 12.6.1999
till företag»

N 455/98 23.4.1999 Åtgärder till förmån för industriverksamhet (Sardinien) EGT C 306 , 23.10.99

N 790/97 11.5.1999 Åtgärder till förmån för sicilianska förlag EGT C 194 , 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Stödordning för varvsindustrin 1999-2003 EGT C 288, 19.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Miljöstöd till Ilva Steel-koncernen EGT C 326, 13.11.1999

N 52a/99 9.6.1999 Återhämtning av den ekonomiska aktiviteten som påverkades EGT C 225 , 7.8.1999
av jordbävningen i Marche

N 468/98 23.6.1999 Åtgärder för att stödja ekonomin (Provincia autonoma di Trento) EGT C 238 , 21.8.1999

NN 143+A242/98 8.7.1999 Stöd till förmån för sysselsättning (Sicilien) EGT C 359, 11.12.1999
(NN 69/99)

N 701/98 20.7.1999 Nedsättning av socialavgifter för att skapa arbetstillfällen EGT C 359, 11.12.1999
i Mezzogiorno 

NN 144/98 28.7.1999 Stöd till förmån för företag drabbade av skadegörelse orsakade
av extrema väderförhållanden (Sicilien)
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N 178/99 28.7.1999 Regionalt investeringsstöd till varvet i Poli EGT C 340, 27.11.1999

NN 39/99 28.7.1999 Omfinansiering av lagen 215/97 till förmån för kvinnliga EGT C 359, 11.12.1999
öretagare (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Stöd till turism och handel (regionen Piemonte) EGT C 313, 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Stöd till underleverantörsföretag EGT C 313, 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Normer för åtgärder till förmån för sysselsättningen och EGT C 40 , 12.2.2000
tillverkningssektorn i regionen 

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA EGT C 27 , 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Regionallag nr 36/98 – sysselsättningsstöd (Sardinien) EGT C 12 , 15.1.1999

N 323/99 2.12.1999 Upprättande av en flerårig eller årlig balansräkning för regionen EGT C 5 , 8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Stöd till förmån för företaget Marina di Stabia SpA EGT C 40 , 12.2.2000

N 432/99 22.12.1999 Itainvest – Omstrukturering av Rambaudi Industriale SpA

N 583/99 22.12.1999 Stöd till förmån för företaget Benfil SrL

N 584/99 22.12.1999 Stöd till förmån för företaget Tessival Sud Srl

Nederländerna
N 185/98 26.1.1999 The Province of Limburg bottelenecks Fund Regulation EGT C 56 , 26.2.1999

N 6/99 17.3.1999 Stöd till projekt att skapa arbete (Zuid-Limburg) EGT C 113 , 24.4.1999

N 54/99 4.5.1999 Kompensation för skador orsakade av extremt kraftiga skyfall EGT C 203 , 17.7.1999
i oktober 1998 

N 456/98 6.5.1999 Stöd för att stimulera företag i Nord-Holland EGT C 181 , 26.6.1999

N 114/99 11.6.1999 Bidrag till projekt för tekniskt samarbete i regionen Arnhem- EGT C 225 , 7.8.1999
Nijmegen 1998-2001

N 335/98 20.7.1999 Stöd till Shell Chemicals NV EGT C 298, 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Stöd till projekt för att skapa arbete – Arnhem-Nijmegen +C103) EGT C 5 , 8.1.2000

N 412/99 29.9.1999 Varvsindustrin EGT C 332, 20.11.1999

NN 124/98 13.10.1999 Befrielse från miljöskatt till förmån för Kemira Agro Pernis 
B.V. (KAP) och Hydro Agri Rotterdam BV (HAR)

N 414/99 27.12.1999 FoU-program för civil flygplansutveckling EGT C 33 , 5.2.2000

Portugal
NN 112/98 20.1.1999 Stöd till förmån för «Manuel Rodrigues d’oliveira e Sà EGT C 66 , 9.3.1999

& Filhos, SA»

NN 34/99 4.5.1999 Stöd till förmån för de Cerfil SA EGT C 298, 16.10.1999

N 397/99 1.9.1999 Saje EGT C 375, 24.12.1999

N 96/99 8.9.1999 Skattestöd för internationalisering av projekt EGT C 375, 24.12.1999

N 97/99 8.9.1999 Skattestöd för investeringar EGT C 375, 24.12.1999

Förenade kungariket
N 452/98 20.1.1999 Stöd till Eli Lilly Ltd för utbildning av anställda

N 609/98 4.2.1999 Bioteknologi i industriprogram EGT C 88 , 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Stöd till förmån för Northern Ireland Events Company EGT C 151 , 29.5.1999

NN 106a/95 30.3.1999 Business advisory services (Development Board for Rural EGT C 181 , 26.6.1999
Wales) – stöd till små och medelstora företag

N 585/98 1.6.1999 Technical textiles technology programme – för ökad EGT C 225 , 7.8.1999
konkurrens inom textilsektorn

N 698/98 11.6.1999 FoU program Renare kol EGT C 213 , 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Kapitalbidrag under det första året för små och medelstora 
företag

N 280/99 30.7.1999 Stöd till förmån för Smart
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NN 88/98 12.9.1999 Finansiering av en reklamfri dygnetruntkanal med BBC:s 
licensintäkter

N 422/99 13.10.1999 Varvsindustrin EGT C 359, 11.12.1999

N 355/99 22.10.1999 Britech EGT C 340, 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Stöd för att öka olje- och gasleverantörssektorns konkurrenskraft EGT C 46 , 19.2.2000

Sverige
N 769/97 3.2.1999 Åtgärder till förmån för utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Sverige EGT C 88 , 30.3.1999

N 782/97 3.2.1999 Åtgärder till förmån för energieffektiv teknik EGT C 92 , 1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Stöd till energisektorn i Sydsverige EGT C 92 , 1.4.1999

N 284/98 3.3.1999 Åtgärder till förmån för vissa avfallsanläggningar EGT C 113 , 24.4.1999

N 15/99 21.4.1999 Åtgärder till förmån för vissa avfallsanläggningar, stålindustri EGT C 340, 27.11.1999
som omfattas av EKSG-fördraget

N 224/99 8.7.1999 Ändring av reglerna för lokala investeringsprogram som syftar
till att öka den ekologiska hållbarheten i samhället

NN 143/96 26.10.1999 Statligt stöd för vindkraft EGT C 5 , 8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Ändringar i ordningen för regionalpolitiska transportbidrag

3. Interimistiska beslut med föreläggande för medlemsstaten att lämna den information
som kommissionen begärt

Tyskland
C 47/97 17.2.1999 Stöd till förmån för investeringsprojektet Leuna 2000/Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Stöd inom banksektorn till förmån för Westdeutsche 
Landesbank – Girozentrale.

Spanien
NN 166/95 3.2.1999 Stöd till förmån för RTVE och dess regionala statstelevision Rättelse av den 10.2.1999.

C 32/97 20.7.1999 Stöd till förmån för «Porcelanas del Norte SAL (Ponsal)/
Comercial Europa de Porcelanas SAL (Comepor) (Navarra)

Frankrike
NN 167/95 3.2.1999 Stöd till förmån för TV-bolag Rättelse av den 10.2.1999.

C 38/98 8.7.1999 Stöd till förmån för gruppen Kimberly Clark Scott

NN 63/99 8.7.1999 Frizoner i områden med stadsbebyggelse (ZFU)

Italien
NN 140/98 3.2.1999 Stöd till förmån för TV-bolag Rättelse av den 10.2.1999.

C 81/97 23.6.1999 Nedsättning av socialavgifterna till förmån för företag i 
Venedig och Chioggia

Nederländerna
C 43/98 20.1.1999 Stöd till 624 nederländska bensinstationer nära den tyska Rättelse av den 17.2.1999.

gränsen

NN 53/99 23.6.1999 Stöd till tio gödselbehandlingsprojekt som eventuellt inte
omfattas av den godkända BPM-stödordningen
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4. Ärenden i vilka kommissionen har inlett ett förfarande om fördragsbrott enligt
artikel 88, paragraf 2 (ex-artikel 93§2), i EG-fördraget

Tyskland
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Verksamheter inom Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen EGT C 280 , 2.10.1999

mbH (LEG)

N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Ändring, förlängning och missbruk av Thüringer + föreläggande om att 
(C 17/99) Industriebeteiligungsfonds stödordning översända uppgifter

NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Stöd tilldelat av BvS till förmån för UCB Chemie GmbH, + föreläggande om att 
Linde AG (Sachsen-Anhalt) översända uppgifter, 

EGT C 194 , 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Stöd till Kali und Salz GmbH. + föreläggandeom att 
(C 21/99) översända uppgifter, 

EGT C 272 , 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Delstaten Berlins riktlinjer för användning av medel för att EGT C 340 , 27.11.1999
främja den ekonomiska utvecklingen

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Stöd till förmån för Dessauer Geräteindustrie GmbH + föreläggande om att 
(Sachsen-Anhalt) översända uppgifter, 

EGT C 213 , 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Felaktig tillämpning av bestämmelserna om stöd av mindre EGT C 203 , 17.7.1999
betydelse inom ramen för delstaten Thüringens program för
rörelsekapitallån av den 20 juli 1993.

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Stöd till förmån för Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + föreläggande om att 
översända uppgifter, 
EGT C 233 , 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Stöd till förmån för EFBE Verwaltungs GmbH & Co + föreläggande om att 
Management KG översända uppgifter, 

EGT C 238 , 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Ny avgränsning av stödområden i handlingsprogrammet EGT C 340 , 27.11.1999
”Förbättring av den regionala ekonomiska strukturen” 
2000-2006

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft – Överskridande av EGT L 274, 23.10.1999
kapacitetsbegränsningen för 1997

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Parcel service of Deutsche Post AG (DP AG) EGT C 306, 23.10.1999

NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Konsekvenserna av en ny elskatt för inmatningspriset enligt EGT C 306, 23.10.1999
Stromeinspeisungsgesetz

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Stöd till förmån för Dampfkessel Hohenthurn GmbH

NN 97/99 25.11.1999 Stöd till förmån för företaget Volkswagen AG (Dresden)

Belgien
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Stöd till förmån för Verlipack Upphävande av beslutet av 

den 16.9.1998, 
EGT C 288, 19.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Regionalstödskarta (2000-2006) EGT C 351 , 4.12.1999

Spanien
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Alltför stor tilldelning av stöd till statsägda varv. EGT C 113 , 24.4.1999

NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Investeringsstöd till Ramondin SA + föreläggande om att 
avbryta stödet, 
EGT C 194, 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 Statligt skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 %.

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Skattestöd i form av reducerad skattebas för vissa nystartade
företag (Provinsen Alava)

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Skattestöd i form av reducerad skattebas för vissa nystartade
företag (Provinsen Guipuzcoa)
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NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Skattestöd i form av en skattelättnad på 50% för vissa EGT C 340, 27.11.1999
nygrundade företag. (Den autonoma regionen Navarra)

NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Skattestöd i form av reducerad skattebas för vissa nystartade EGT C 351 , 4.12.1999
företag (Provinsen Vizcaya)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 %. EGT C 351, 4.12.1999
Provinsen Guipúzcoa.

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Skattemässigt stöd i form av en skattekredit på 45 %. EGT C 351 , 4.12.1999
Provinsen Vizcaya

Frankrike
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Stöd till varvsindustrin till förmån för fartygsvarvet ACHCN EGT C 113 , 24.4.1999

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Rekapitalisering av företaget TASQ SA EGT C 194 , 10.7.1999

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Förmodat stöd till Manufacture Corrézienne de Vêtements + föreläggande om att 
(MCV) och planerat stöd till det nya MCV översända uppgifter, 

EGT C 298 , 16.10.1999

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Kapitalökningar och andra särskilda stöd till förmån för EGT C 340, 27.11.1999
Frankrike TV

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Regionalstödskartan 2000-2006 EGT C 332 , 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Utvecklingsstöd till Saint Pierre och Miquelon EGT C 33 , 5.2.2000

Irland
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Stöd till förmån för hyresgäster i kommersiella byggnader i EGT C 99 , 10.4.1999, 

Customs House Docks Area (tullhus- och hamnområdet) partiellt inledande
i Dublin.

Italien
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för FIAT Auto SpA – fabriken i Pomigliano EGT C 113 , 24.4.1999 

d’Arco + föreläggande om att 
översända uppgifter

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för FIAT Auto SpA – fabriken i Mirafiori EGT C 120 , 1.5.1999 
Carrozzeria + föreläggande om att 

översända uppgifter

N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för FIAT Auto SpA – fabriken i Piedimonte EGT C 113 , 24.4.1999 
San Germano + föreläggande om att 

översända uppgifter

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för FIAT Auto SpA – fabriken i Termoli EGT C 113 , 24.4.1999 
+ föreläggande om att 
översända uppgifter

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för FIAT Auto SpA – fabriken i Rivalta EGT C 120 , 1.5.1999 
+ föreläggande om att 
översända uppgifter

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för FIAT Auto SpA – fabriken i Mirafiori EGT C 120 , 1.5.1999 
Meccanica + föreläggande om att 

översända uppgifter

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Bildandet av ett offentligägt företag för eldistribution + föreläggande om att 
(Provincia autonoma di Bolzano). översända uppgifter, 

EGT C 245 , 28.8.1999

NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Skattebefrielser och lån med reducerad räntesats till förmån för EGT C 213 , 24.7.1999
allmännyttiga företag med statligt majoritetsaktieinnehav

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Rekapitalisering av företaget Siciliana Acque Minerali Srl. EGT C 365 , 18.12.1999 
+ föreläggande om att 
översända uppgifter

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 Kapitaltillskott till Enichem SpA EGT C 245 , 28.8.1999
(C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Sysselsättningsstöd (Sicilien), regionallag nr 16 av 
den 27 maj 1997, artikel 11.1.
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NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Kapitaltillskotts- och andra stödåtgärder till förmån för RAI EGT C 351 , 4.12.1999

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Lag nr 95/79 om likvidationsförvaltning av stora företag EGT C 245 , 28.8.1999
i svårigheter

N 167/99 25.11.1999 Stöd till företaget Fiat Melfi SATA.

Nederländerna
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Investeringsstöd till förmån för Hewlett Packard – SCI Systems EGT C 144 , 22.5.1999 

+ föreläggande om att 
översända uppgifter

NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Påstått stöd till den amerikanska Reebok-koncernen i samband EGT C 233, 14.8.1999
med dess inrättande i Rotterdam

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Regionalstödskarta 2000-2006 EGT C 326, 13.11.1999

Portugal
N 305/99 9.12.1999 Regionalstödskarta för perioden 2000-2006

Förenade kungariket
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Förslag till lämpliga åtgärder i fråga om kommissionens EGT C 245 , 28.8.1999

«Single regeneration budget»-beslut (N 31/95) – «English 
partnerships»

N 481/99 22.12.1999 Stöd till förmån för Rover Longbridge

5. Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet i artikel 6.5, i EG-fördraget

Tyskland
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Stöd till förmån för Salzgitter AG, Preussag Stahl AG och EGT C 113 , 24.4.1999

dotterföretag till järn- och stålindustrin i koncernen, 

Belgien
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Miljöstöd till Sidmar EGT C 280 , 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Sysselsättningsstöd till förmån för företaget Cockerill 
Sambre SA

Frankrike
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Investeringsstöd till förmån för Myriad (Fafer de Maubeuge) EGT C 259 , 11.9.1999

Italien
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Stöd till förmån för ILVA Lamiere e tubi SpA och Siderumbra EGT C 332, 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Miljöstöd till förmån för Ferriere Nord SpA EGT C 288, 19.10.1999

6. Ärenden i vilka kommissionen har utvidgat förfarandet i artikel 88.2 (f.d. artikel
93.2) i EG-fördraget

Österrike
C 61/98 23.6.1999 Stöd till förmån för Lenzing Lyocell GmbH C297& CoKG + föreläggande om att 

(Burgenland) översända uppgifter
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Spanien
C 33/98 8.7.1999 Nytt kapitaltillskott till Babcock Wilcox España SA («BWE») EGT C 288 , 19.10.1999

Italien
C 5/99, C 8/99, 26.5.1999 Stöd till förmån för Fiat Auto SpA – fabrikerna i Mirafiori + föreläggande om att 
C 9/99 Carrozzeria, Rivalta och Mirafiiori Meccanica översända uppgifter

7. Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 (f.d. artikel
93.2) i EG-fördraget efter att ha konstaterat att inget stöd föreligger i den mening
som avses i artikel 87.1 (f.d. artikel 92.1) i EG-fördraget

Tyskland
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH – miljöskyddsåtgärder.

Frankrike
C 24/96 20.7.1999 Stöd som antas ha beviljats Sécuripost, dotterbolag till La Poste

verksamt inom sektorn för penning- och värdepapperstransporter

Nederländerna
C 28/97 21.4.1999 Teknikleasingavtal mellan Philips och Rabobank

8. Ärenden vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den
gemensamma marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 (tid. artikel 93.2), i
EG-fördraget genom ett positivt beslut

Tyskland
C 54/98 3.2.1999 Omstruktureringsstöd till Graphischer Maschinenbau GmbH

(Berlin)

C 9/98 17.3.1999 Finansiella åtgärder i samband med Lürssen Maritime EGT L 301 , 24.11.1999
Beteiligung GmbH & Co.KG.:s övertagande av Bremer
Vulkan Marineschiffbau GmbH

C 83/97 26.5.1999 Stöd till förmån för Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH
(BSL)

C 69/97 20.7.1999 Stöd till förmån för SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH

C 42/97 28.7.1999 Stöd till förmån för Everts Erfurt GmbH (Thüringen) EGT L 310 , 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Stöd till förmån för Kranbau Eberswalde GmbH EGT L 326 , 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Stöd till förmån för företaget Entstaubungstechnik Magdeburg
GmbH (Land de Sachsen Anhalt)

Finland
C 55/98 17.3.1999 Program för snabbare avskrivning av investeringar

Frankrike
C 12/98 16.11.1999 Stöd till företaget Cofidur
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Irland
C 1/99 22.12.1999 Stöd till hyror för ekonomibyggnader I Customs House 

Docks-området (CHDA) I Dublin

Italien
C 6/99 8.7.1999 Stöd till Fiat – Piedimonte San Germano

C 7/99 29.9.1999 Stöd till företaget Fiat Auto SpA – fabriken i Termoli EGT L 6 , 11.1.2000

Portugal
C 60/98 4.5.1999 Stöd till förmån för COTESI: Companhia de Têxteis EGT L 230 , 31.8.1999

Sintéticos SA

9. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den
gemensamma marknaden med vissa förbehåll och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i
EG-fördraget genom ett villkorat slutligt beslut

Frankrike
C 37/98 30.3.1999 Utvecklingsbistånd till franska Polynesien enligt artikel 4.7 i EGT L 292 , 13.11.1999

det sjunde direktivet om stöd till varvsindustrin.

C 30/96 23.6.1999 Stöd till Crédit Foncier de Frankrike

Italien
C 16/98 10.11.1999 Omstruktureringsstöd till de sicilianska bankerna Banco di 

Sicilia och Sicilcassa.

C 35/98 16.11.1999 Stöd till byggande av nya varv i Oristano och Belvedere 
Marittimo (Sardinien)

Förenade kungariket
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP), som ingår I Partnerships Investment 

Programme (PIP), eller EP/PIP

10. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den
gemensamma marknaden med vissa förbehåll och avslutat förfarandet i artikel 88.2
(tid. artikel 93.2), i EG-fördraget

Tyskland
C 58/97 3.2.1999 Stöd till förmån för Spindelfabrik Hartha GmbH EGT L 145, 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Utvecklingsbistånd till Indonesien enligt artikel 4.7 i sjunde EGT L 259, 6.10.1999
direktivet om stöd till varvsindustrin.

C 6/97 21.4.1999 Stöd till undsättning och omstrukturering av EGT L 232 , 2.9.1999
Dieselmotorenwerk Rostock.

C 64/97 8.7.1999 Stöd inom banksektorn till Westdeutsche Landesbank/
Girozentrale (WestLB/WFA).

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH – överskridning av EGT L 274, 23.10.1999
kapacitetsbegränsningen

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke EGT L 292, 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Statligt stöd till Weida Leder GmbH

C 23/97 20.7.1999 Stöd till förmån för Lautex GmbH EGT L 42, 15.2.2000
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C 53/97 20.7.1999 Privatisering och omstrukturering av CBW «Chemie GmbH 
Bitterfeld-Wolfen»

C 63/98 20.7.1999 Stöd till förmån för Saxonylon Textil GmbH

C 77/98 20.7.1999 Holdingbolaget Italinvests täckning av INMA-varvets förluster

C 80/97 28.7.1999 Stöd till förmån för Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

C 5/98 28.7.1999 Åtgärder till förmån för Brockhausen Holze GmbH EGT L 7, 12.1.2000
(Chemnitz, Sachsen)

Spanien
C 76/97 24.2.1999 Stöd till förmån för Daewoo Electronics Manufactoring EGT L 292, 13.11.1999

España SA (DEMESA)

C 3/99 26.10.1999 Alltför stor tilldelning av stöd till statsägda varv. EGT L 37, 12.2.2000

C 22/99 22.12.1999 Stöd till förmån för företaget Ramondin SA et Ramondin 
Capsulas SA – Pays Basque

Frankrike
C 73/97 8.9.1999 Stöd till förmån för företaget Stardust Marine

C 14/98 16.11.1999 Stöd till förmån för företaget Gooding Consumer Electronics

Grekland
C 2/88 17.3.1999 Omvandling av Heracles General Cement Companys skulder 

till kapital

C 48/96 21.4.1999 Stöd till två företag för gödselproduktion: Protypos Ktimaki-
Touristiki SA och Nitrogen Fertilizers Industry.

Italien
C 27/96 3.3.1999 Åtgärder till förmån för företag som berörs av Sirap SpA:s 

(Sicilien) konkurs

C 49/98 11.5.1999 Stödordning för främjande av sysselsättning. EGT L 37(15.2.2000)

C 46/94 2.6.1999 Stöd till förmån för Seleco SpA de Pordenone + krav på att det nya Seleco 
skall återbetala stödet

C 86/98 20.7.1999 Stöd till Sangalli Vetro SpA (Manfredonia, Puglia)

C 4/99 28.7.1999 Stöd till Fiat Pomigliano

C 81/97 25.11.1999 Nedsättning av socialavgifter till förmån för Venedig och 
Chioggia.

C 9/99 22.12.1999 Stöd till förmån för företaget Fiat Mirafiori Meccanica

Nederländerna
C 44/98 30.3.1999 Processintegrerad gasturbin vid Nerefco-raffinaderiet. EGT L 6 , 11.1.2000

C 43/98 20.7.1999 Stöd till 624 nederländska bensinstationer nära den tyska gränsen. EGT L 280 , 30.10.1999

11. Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt med den
gemensamma marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88 i EKSG-fördraget
genom ett negativt eller delvis negativt beslut.

Tyskland
C 78/98 21.4.1999 Stöd till Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: återkrav av ett EGT L 230, 31.8.1999

olagligt stöd.
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12. Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet i artikel 88.2 (tid. artikel
93.2) i EG-fördraget

Tyskland
C 24/95 21.4.1999 Delstatens Saarlands garantiordning EGT C 173 , 19.6.1999

C 84/98 21.4.1999 Delstaternas och förbundsregeringens 27:e gemensamma
ramprogram för förbättring av den regionala ekonomiska 
strukturen, «sell-and-rent back»-stöd

Belgien
C 67/98 30.3.1999 Stöd till förmån för Decochim SA

Grekland
C 50/98 29.9.1999 Statligt stöd till FoU

13. Ärenden i vilka kommissionen har föreslagit lämpliga åtgärder enligt artikel 88.1
(f.d. artikel 93.1) i EG-födraget

Belgien
E 3/98 3.2.1999 Stöd till små och medelstora företag – Regionen Vallonien EGT C 187 , 3.7.1999

14. Ärenden som kommissionen har beslutat att hänskjuta till EG-domstolen enligt
artikel 88.2 (f.d artikel 93.2), i EG-fördraget

Spanien
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Stöd till förmån för gruppen Magefesa och dess efterträdare.

Frankrike
C 50/97 23.6.1999 Stöd till investering och omstrukturering av «Nouvelle Filature

Lainière de Roubaix»

15. Andra beslut som kommissionen har fattat

Tyskland
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Stöd till förmån för Palla Creativ Textiltechnik GmbH EGT C 151, 29.5.1999. 

Rättelse av beslutet av 
den 3.2.1999.

C 78/98 28.4.1999 Stöd till Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: återkrav av ett Rättelse av beslutet av 
olagligt stöd den 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Stöd till förmån för Dessauer Geräteindustrie GmbH Rättelse av beslutet av 
(Sachsen-Anhalt) den 21.4.1999

Österrike
C 3/98 26.5.1999 Riktlinjer för WIBAG:s delägande i företag Ärendet avslutat eftersom 

det är fråga om ett 
befintligt stöd!
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Spanien
NN 166/95 10.2.1999 Stöd till förmån för RTVE och dess regionala statstelevision Rättelse av beslutet av 

den 3.2.1999.

N 94/99 11.5.1999 Stöd till förmån för företaget Rockwool Iberia SA Rättelse av beslutet av 
den 21.4.1999.

Frankrike
NN 167/95 10.2.1999 Stöd till förmån för statstelevisionen Rättelse av beslutet av 

den 3.2.1999.

C 47/96 8.9.1999 Stöd till förmån för Crédit Lyonnais Förlängning av tidsfrist

Italien
NN 140/98 10.2.1999 Stöd till förmån för statstelevisionen Rättelse av beslutet av 

den 3.2.1999

N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Stöd till förmån för Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) Rättelse av beslutet av 
N 155/98, N 156/98 den 30.3.1999, 

EGT C 187, 3.7.1999

Nederländerna
C 43/98 17.2.1999 Stöd till 624 nederländska bensinstationer som ligger intill Rättelse av beslutet av 

den tyska gränsen. den 20.1.1999

D — Förteckning över statligt stöd inom andra sektorer

1. Inom jordbrukssektorn

1.1 Ärenden i vilka kommissionen, utan att inleda det formella granskningsförfarandet, har
konstaterat att inget stöd föreligger i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget

Danmark
N 53/1999 9.6.1999 KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT EGT C 213, 24.7.1999

Nederländerna
N 173/1999 4.5.1999 RENGÖRING AV VÄGAR SOM EGT C 187, 3.7.1999

INNEHÅLLER ASBEST

1.2 Stödärenden som kommissionen utan att inleda granskningsförfarandet i artikel 88.2 i EG-
fördraget eller artikel 6.5 i beslut 2496/96/EKSG har ansett vara förenliga med den
gemensamma marknaden

Österrike
N 53 /1999 9.6.1999 LOCAL LAND TAX OJ C 213, 24.7.1999

N 242/1998 18.1.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 42, 17.2.1999
BETESMARKER

TYROLEN N 447/1998 19.2.1999 ORDNING FÖR ATT UPPHÖRA MED EGT C 69, 12.3.1999
UPPFÖDNING AV BURHÖNS

NIEDER- N 654/1998 28.4.1999 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR MILJÖN EGT C 159, 05.06.1999
ÖSTERREICH (ÖPUL)

VORARLBERG N 673/1998 11.5.1999 FOND FÖR MILJÖSKYDD EGT C 166, 12.6.1999

N 59/1999 8.6.1999 ATT FRÄMJA ÅTGÄRDER FÖR EGT C 194, 10.7.1999
SKOGSBRUKET
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STEIERMARK N 77/1999 18.6.1999 STÖD INOM SEKTORN FÖR MJÖLK EGT C 213, 24.7.1999
OCH MJÖLKPRODUKTER

KÄRNTEN N 56/1999 18.6.1999 FÖRBÄTTRING AV KVALITETEN PÅ EGT C 213, 24.7.1999
MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER

SALZBURG N 111/1999 18.6.1999 STÖD INOM SEKTORN FÖR MJÖLK EGT C 213, 24.7.1999
OCH MJÖLKPRODUKTER

NIEDER- N 682/1998 24.6.1999 ELIMINATIONSPROGRAM FÖR BOSKAP EGT C 213, 24.7.1999
ÖSTERREICH SOM INFEKTERATS AV BOVIN 

VIRUSDIARRÉ

N 273/1999 25.8.1999 ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EGT C 280, 2.10.1999
KVALITETEN PÅ MJÖLK OCH 
MJÖLKPRODUKTER

N 436/1999 22.10.1999 UTVECKLING AV LANDSBYGDEN EGT C 340, 27.11.1999

Belgien
N 397/1998 20.1.1999 TORKAN I FAGNE OCH FAMENNE EGT C 42, 17.2.1999

N 355/1998 22.1.1999 KVALITETEN PÅ EGT C 42, 17.2.1999
JORDBRUKSPRODUKTER

N 164/1999 22.4.1999 ARVODEN OCH INBETALNINGAR TILL EGT C 151, 29.5.1999
BUDGETFONDEN FÖR RÅVAROR

N 55/1999 22.4.1999 STÖD TILL TRÄDGÅRDSNÄRINGEN EGT C 151, 29.5.1999

N 162/1999 11.5.1999 KONTROLL FÖRE SKÖRD AV VISSA EGT C 166, 12.6.1999
GRÖNSAKS- OCH FRUKTSORTER

N 159/1999 18.5.1999 AVGIFTER TILL BUDGETFONDEN FÖR EGT C 173, 19.6.1999
HÄLSA OCH KVALITET NÄR DET
GÄLLER DJUR OCH 
ANIMALIEPRODUKTER

N 172/1999 18.5.1999 AVGIFTER FÖR KONTROLL AV UTSÄDE EGT C 173, 19.6.1999
OCH PLANTOR OCH AVGIFTER SOM 
SKALL ERLÄGGAS AV VISSA
YRKESGRUPPER INOM JORDBRUKET,
TRÄDGÅRDSNÄRINGEN OCH 
SKOGSBRUKET

N 117/1999 18.5.1999 OBLIGATORISKA AVGIFTER TILL EGT C 173, 19.6.1999
FONDEN FÖR HÄLSA OCH KVALITET
INOM ANIMALIEPRODUKTIONEN

N 58/1999 23.6.1999 OMSTRUKTURERINGSSTÖD TILL EGT C 233, 14.8.1999
SVINSEKTORN

N 228/1999 20.7.1999 STÖDÅTGÄRD FÖR BIOLOGISK EGT C 245, 28.8.1999
GRÖNSAKSODLING

N 380/1999 20.7.1999 FÖRSKOTT SOM KAN ÅTERVINNAS EGT C 253, 4.9.1999
TILL INNEHAVARE AV DJUR SOM 
BEORDRATS TILL SLAKT

N 384/1999 20.7.1999 STÖD TILL FÖRETAG SOM DRABBATS EGT C 253, 4.9.1999
AV DIOXINKRISEN

NN 90/1999 20.7.1999 DIOXINKRISEN: AVLIVNING AV DJUR EGT C 253, 4.9.1999
FÖR ATT BEKÄMPA SPRIDNINGEN AV
DIOXINFÖRORENING

NN 89/1999 20.7.1999 SÄRSKILDA ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN EGT C 253, 4.9.1999
FÖR UPPFÖDARE AV FJÄDERFÄ
(DIOXINKRISEN)

NN 87/1999 20.7.1999 BESLAGTAGANDE AV GRISAR EGT C 253, 4.9.1999
(DIOXINKRISEN)

NN 88/1999 20.7.1999 SLAKTNING AV GRISAR EGT C 253, 4.9.1999
(DIOXINKRISEN)

NN 95/1999 20.7.1999 UTBETALNING AV ERSÄTTNING FÖR EGT C 253, 4.9.1999
VISSA DJURPRODUKTER
(DIOXINKRISEN)
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N 386/1999 20.7.1999 DIOXIN – FÖRSKOTT SOM KAN
ÅTERVINNAS TILL JORDBRUKSPRO- EGT C 253, 4.9.1999
DUCENTER FÖR ÄGG SOM BELAGTS 
MED KVARSTAD

N 434/1999 16.8.1999 STÖD TILL SEKTORN FÖR EGT C 264, 18.9.1999
SVINUPPFÖDNING

N 435/1999 16.8.1999 STÖD TILL NÖTKÖTTSSEKTORN EGT C 264, 18.9.1999

N 447/1999 16.8.1999 BESLAGTAGANDE AV FÄRSKT KÖTT EGT C 264, 18.9.1999
OCH VISSA ANIMALISKA PRODUKTER
AV FJÄDERFÄ

N 261/1999 25.8.1999 EGT C 280, 2.10.1999

N 499/1999 7.9.1999 DIOXINKRISEN EGT C 288, 9.10.1999

N 514/1999 29.9.1999 SPECIALÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV EGT C 326, 13.11.1999
DIOXINFÖRORENING

N 513/1999 29.9.1999 SPECIALÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV EGT C 326, 13.11.1999
DIOXINFÖRORENING

N 511/1999 29.9.1999 SPECIALÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV EGT C 326, 13.11.1999
DIOXINFÖRORENING

N 510/1999 29.9.1999 SPECIALÅTGÄRDER MED ANLEDNING EGT C 326, 13.11.1999
AV EN DIOXINFÖRORENING

N 512/1999 29.9.1999 DIOXINKRISEN – SLAKTNING AV EGT C 326, 13.11.1999
NÖTKREATUR – ERSÄTTNINGAR TILL
UPPFÖDARNA

N 509/1999 29.9.1999 SPECIALÅTGÄRDER MED ANLEDNING EGT C 326, 13.11.1999
AV EN DIOXINFÖRORENING

N 296/1999 26.10.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD

N 598/1999 17.12.1999 STÖD TILL FÖRETAG SOM DRABBATS
AV DIOXINKRISEN

N 593/1999 10.11.1999 STÖD TILL VISSA FÖRETAG SOM
DRABBATS AV DIOXINKRISEN

N 614/1999 8.12.1999 REGIONAL GARANTI FÖR LÅN SOM
BEVILJATS FÖRETAG PÅ GRUND AV
DIOXINFÖRORENING

N 730/1999 22.12.1999 AGROMONETÄRT STÖD – INFÖRANDET
AV EURON (FÖRORDNINGAR (EG)
NR 2800/98 OCH 2808/99)

Danmark
N 587/1998 18.1.1999 INITIATIV TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 42, 17.2.1999

EKOLOGISK PRODUKTION

N 532/1998 11.2.1999 ÄNDRING AV AVGIFTSSYSTEMET FÖR EGT C 69, 12.3.1999
GRISPRODUKTIONEN – BEHANDLING
AV 15 SVINBESÄTTNINGAR SOM
SMITTATS AV SALMONELLA DT 104

N 503/1998 24.2.1999 ÄNDRING AV AVGIFTSSYSTEMET FÖR EGT C 072, 16.3.1999
GRISPRODUKTIONEN

N 681/1998 31.3.1999 PRO MILLE- OCH YRKESBASERADE 
FONDER

N 53/1999 9.6.1999 KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT EGT C 213, 24.7.1999

N 152/1999 24.6.1999 KAMPEN MOT SALMONELLOSE EGT C 213, 24.7.1999

N 576/1999 26.10.1999 AGROMONETÄRT STÖD – SYSTEMET EGT C 12, 15.1.2000
FÖR AREALSTÖD

Finland
N 158/1999 3.6.1999 STÖD TILL INKÖP AV RENFODER EGT C 194, 10.7.1999

N 256/1999 10.11.1999 AGROMONETÄRT SYSTEM – EURON
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N 620/1999 25.11.1999 AGROMONETÄRT SYSTEM – EURON

N 659/1999 22.12.1999 NATIONELLT STÖDPROGRAM
(ARTIKEL 141 I ANSLUTNINGSAKTEN)

N 314/1998 3.2.1999 STÖD TILL ÅTGÄRDER INOM
SKOGSBRUKET(ÅLAND)

Frankrike
N 655/1998 22.4.1999 STÖD TILL MJÖLKPRODUCENTER EGT C 151, 29.5.1999

NN 2/1999 26.5.1999 STÖD INOM FRUKT- OCH EGT C 213, 24.7.1999
GRÖNSAKSSEKTORN

N 95/1999 11.6.1999 LANGUEDOC ROUSSILLON - STÖD TILL EGT C 203, 17.7.1999
FROSTDRABBADE VINODLARE

N 79/1999 29.9.1999 STÖD TILL FÖRMÅN FÖR ANPASSNING EGT C 359, 11.12.1999
AV VINODLINGARNA I CHARENTE

N 405/1999 13.10.1999 STÖD TILL GRISSEKTORN – EGT C 340 27.11.1999
UPPHÖRANDE AV VERKSAMHET

N 395/1999 13.10.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD EGT C 340, 27.11.1999

N 604/1999 8.11.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL EGT C 359, 11.12.1999
FÖRMÅN FÖR TEKNISKT CENTRUM
FÖR BEVARANDE AV
JORDBRUKSPRODUKTER (CTCPA)

N 244/1999 8.7.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL
FÖRMÅN FÖR DET INTERNATIONELLA
CENTRET FÖR FORSKNINGSSAMAR-
BETE FÖR JORBRUKSUTVECKLING
(CIRA)

Tyskland
HAMBURG N 471/1998 28.1.1999 STÖD TILL MILJÖVÄNLIGA EGT C 47, 20.2.1999

PRODUKTIONSMETODER

SCHLESWIG- N 531/1998 2.2.1999 ATT STÖDJA EXTENSIV ANVÄNDNING EGT C 69, 12.3.1999
HOLSTEIN AV KÄNSLIGA NATUROMRÅDEN

NIEDER- N 635/1997 11.2.1999 STÖD TILL NATURSKYDDSOMRÅDEN EGT C 69, 12.3.1999
SACHSEN

RHEINLAND- N 498/1998 3.3.1999 ÅTGÄRDER FÖR MILJÖVÄNLIG EGT C 81, 24.3.1999
PFALZ GÖDSELSPRIDNING

BADEN- N 626/1998 9.3.1999 MODERNISERING AV ETT SLAKTERI I EGT C 81, 24.3.1999
WUERTTEM- BRETTEN
BERG

BAYERN N 549/1998 11.3.1999 ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN PÅ EGT C 84, 26/03/1999
KOMPLETTERANDE VERKSAMHET

MECKLENBURG- N 454/1998 11.3.1999 INVESTERINGAR INOM EGT C 84, 26/03/1999
VORPOMMERN JORDBRUKSSEKTORN

SACHSEN N 479/1998 11.5.1999 FRÄMJANDE AV STRUKTURELLA EGT C 166, 12.6.1999
FÖRBÄTTRINGAR INOM 
MJÖLKSEKTORN

BAYERN N 481/1998 26.5.1999 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER INOM 
JORDBRUKET – VINODLINGAR I KULAP

BAYERN NN 82b/1998 26.5.1999 STÖD TILL MILJÖVÄNLIGA EGT C 203, 17.7.1999
PRODUKTIONSMETODER

N 70/1999 2.7.1999 STRUKTURFÖRBÄTTRINGAR INOM EGT C 225, 7.8.1999
JORDBRUKSSEKTORN

BAYERN NN 182/1997 23.6.1999 STÖD TILL BYGGANDE AV ETT EGT C 233, 14.8.1999
SLAKTERI (DELSTATEN BAYERN)

NIEDER- N 5/1999 8.7.1999 FRIVILLIGANATURSKYDDSAVTAL I EGT C 233, 14.8.1999
SACHSEN PARKER OCH NATURSKYDDSOMRÅDEN
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HESSEN N 607/1998 8.7.1999 ATT FRÄMJA ANVÄNDNINGEN AV EGT C 233, 14.8.1999
MILJÖVÄNLIGA PRODUKTIONSME-
TODER INOM JORDBRUKET OCH 
STÖDJA NATURVÅRD

BADEN- NN 125/1998 23.6.1999 PROGRAM I BADEN-WÜRTTEMBERG EGT C 233, 14.8.1999
WÜRTTEM- FÖR MILJÖÅTGÄRDER INOM 
BERG JORDBRUKET

BAYERN N 667/1998 8.7.1999 INVESTERINGAR I EN ANLÄGGNING EGT C 238, 21.8.1999
FÖR MJÖLKBEARBETNING

BADEN- N 477/1998 23.6.1999 LIKVIDITET FÖR JORDBRUKSFÖRETAG EGT C 233, 14.8.1999
WÜRTTEM- I SVÅRIGHETER
BERG

BAYERN N 641/1997 24.6.1999 FRÄMJANDE AV AVEL I BAYERN EGT C 213, 24.7.1999

SACHSEN N 493/1998 20.7.1999 STÖD TILL JORDBRUKSFÖRETAG I EGT C 253, 4.9.1999
SVÅRIGHETER

NIEDER- N 189/1999 30.7.1999 STÖD TILL ETT PRODUKTIONSORIEN- EGT C 259, 11.9.1999
SACHSEN TERAT INFORMATIONSSYSTEM FÖR 

JORDBRUKSOMRÅDET

NIEDER- N 274/1999 3.8.1999 STÖD INOM SEKTORN FÖR EGT C 259, 11.9.1999
SACHSEN POTATISODLING

BAYERN N 362/1999 19.8.1999 FÖRBÄTTRING AV JORDBRUKS- EGT C 272, 25.9.1999
STRUKTURERNA – RAIN AM LECH

NIEDER- N 252/1999 19.8.1999 STÖD INOM FJÄDERFÄSEKTORN EGT C 272, 25.9.1999
SACHSEN

BAYERN N 411/1999 10.9.1999 KATASTROFSTÖD FÖR JORDBRUK EGT C 298, 16/10/1999
SOM DRABBATS AV FÖRLUSTER PÅ 
GRUND AV VÅRFLODEN 1999

BAYERN N 547/1998 10.9.1999 STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV EGT C 298, 16/10/1999
JORDBRUKSKOOPERATIV

MECKLENBURG- N 371/1999 18.10.1999 POTATISPRODUKTION EGT C 332, 20.11.1999
VORPOMMERN

NIEDER- N 288/1999 13.10.1999 STÖD TILL BEHANDLING AV EGT C 340, 27.11.1999
SACHSEN AVLOPPSVATTEN SOM SKALL

ANVÄNDAS FÖR BEVATTNING

NORDRHEIN- N 643/1998 29.10.1999 STÖD I SYFTE ATT FRÄMJA METODER EGT C 351, 4.12.1999
WESTFALEN INOM JORDBRUKET FÖR SKYDD AV

NATURLIGA LIVSMILJÖER

N 605/1999 13.12.1999 STÖD TILL FÖRBÄTTRING AV EGT C 12, 15.1.2000
KVALITETEN PÅ INKOMSTBRINGANDE
BISYSSLOR

NORDRHEIN- N 72/1999 8.12.1999 FRÄMJANDE AV BIOLOGISK MJÖLK
WESTFALEN

N 506/1999 22.12.1999 PROGRAM FÖR INKÖP AV MARK

Grekland
N 556/1998 7.1.1999 STÖD TILL INKÖP AV DJURFODER I EGT C 42, 17.2.1999

SAMBAND MED BRÄNDER 1998

N 525/1998 7.1.1999 STÖD TILL UPPFÖDARE EGT C 42, 17.2.1999

N 538/1998 4.2.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 47, 20.2.1999
ANLÄGGNINGAR VARS JORDBRUKS-
OCH VATTENBRUKSPRODUKTION
SKADADES AV FROST OCH BLÅST I
MARS 1998

N 557/1998 18.2.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 69, 12.3.1999
JORDBRUKARE VARS FÖRETAG HAR
SKADATS AV BRÄNDER UNDER 1998
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N 210/1999 11.6.1999 STÖD FÖR KOMPENSATION AV
FÖRLUSTER SOM ORSAKATS 
AV OGYNNSAMMA VÄDERFÖRHÅL-
LANDEN UNDER PERIODEN JULI-
DECEMBER 1998

N 318/1999 29.10.1999 ERSÄTTNING AV FÖRLUSTER SOM EGT C 351, 4.12.1999
ORSAKATS AV OGYNNSAMMA
VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Irland
N 112/1999 12.5.1999 ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EGT C 173, 19.6.1999

HYGIENEN VID HANTERING AV MJÖLK
OCH MJÖLKPRODUKTER

N 113/1999 23.6.1999 KONTROLL AV MILJÖFÖRSTÖRING EGT C 233, 14.8.1999
INOM JORDBRUKSSEKTORN

N 251b/1999 10.11.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD:
STÖD PÅ GRUND AV HÄNDELSERNA
DEN 1 OCH 2 JANUARI

N 251a/1999 8.12.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD:
ORDNINGAR FÖR MILJÖSKYDD OCH
FÖRTIDSPENSIONERING

N 650/1999 22.12.1999 KOMPENSATIONSSTÖD

Italien
TOSKANA N 653/1998 18.1.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 42, 17.2.1999

EKOLOGISKT JORDBRUK

N 198/1998 28.1.1999 REKLAMÅTGÄRDER FÖR EGT C 47, 20.2.1999
«PROSCIUTTO DI PARMA»

LOMBARDIET N 641/1998 28.1.1999 PLAN FÖR ÅTERUPPBYGGNAD OCH EGT C 47, 20.2.1999
FÖRNYELSE AV VALTELLINA –
STRUKTURELLA INGREPP INOM
SKOGSSEKTORN

N 310/1998 28.1.1999 REKLAMÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN EGT C 47, 20.2.1999
FÖR «PROSCIUTTO DI SAN DANIELE»

N 427/1998 4.2.1999 RIBS – PROJEKTET GIAS EGT C 69, 12.3.1999

SARDINIEN N 443/1998 3.2.1999 STÖDÅTGÄRDER FÖR JORDBRUKS- EGT C 69, 12.3.1999
OCH LANDSBYGDSTURISM

TOSKANA N 672/1998 16.2.1999 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE EGT C 81, 24.3.1999

FRIULI- N 537/1998 16.2.1999 STÖDORDNING INOM RAMEN FÖR DET EGT C 69, 12.3.1999
VENEZIA REGIONALA PROGRAMMET UNDER 
GIULIA LEADER II

EMILIA- N 62/1998 18.2.1999 FRÄMJANDE AV UTVECKLINGSINSAT- EGT C 69, 12.3.1999
ROMAGNA SER FÖR JORDBRUKETS 

LIVSMEDELSINDUSTRI

BOLZANO- N 251/1998 19.2.1999 REGIONALLAG TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 81, 24.3.1999
BOZEN JORDBRUKSSEKTORN

N 4/1999 25.2.1999 URSPRUNGSBETECKNING FÖR EGT C 81, 24.3.1999
PRODUKTER

N 282/1998 26.2.1999 SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER OCH EGT C 81, 24.3.1999
REKLAM FÖR VIN OCH ANDRA
LIVSMEDEL

UMBRIEN N 630/1998 12.3.1999 STÖD TILL OMSTRUKTURERING AV EGT C 92, 1.4.1999
VINODLINGSOMRÅDEN

VENETIEN N 695/1996 18.3.1999 STÖDÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING EGT C 92, 1.4.1999
AV JORDBRUKSSEKTORN

UMBRIEN N 568/1998 23.3.1999 UTVECKLING INOM DEN KOOPERATIVA EGT C 99, 10.4.1999
SEKTORN FÖR JORDBRUKETS
LIVSMEDELSINDUSTRI
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MARCHE N 573/1998 15.4.1999 STÖD TILL ÅSNE- OCH HÄSTAVEL EGT C 129, 8.5.1999

SARDINIEN N 182/1998 21.4.1999 REGIONALLAG AV DEN EGT C 220, 31.7.1999
4 FEBRUARI 1998: UTGIFTER FÖR
UTVECKLINGSSEKTIONEN VID EUGFJ

N 136/1999 11.5.1999 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR LAGRING EGT C 166, 12.6.1999
AV POTATIS PRODUCERAD 1998

N 120/1999 26.5.1999 NORMER FÖR TILLÄMPNING AV 1998 EGT C 187, 3.7.1999
ÅRS BRANSCHAVTAL FÖR
BEARBETNING AV POTATIS

TOSKANA N 31/1999 28.5.1999 MARKNADSFÖRING AV JORDBRUKS- EGT C 187, 3.7.1999
RESURSERNA UNDER 1999

N 151/1999 3.6.1999 PROJEKTET «CONSORZIO CADALASCO EGT C 194, 10.7.1999
DEL POMODORO – RIBS SpA»

TOSKANA N 222/1999 9.6.1999 PROGRAMMET LEADER II (TOSCANA), EGT C 194, 10.7.1999
ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR RASEN
«MAREMMANA»

FRIULI- NN 150/1998 26.5.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 203, 17.7.1999
VENEZIA JORDBRUK I BERGSOMRÅDEN
GIULIA

LIGURIEN N 372a/1998 21/06/1999 STÖD TILL BIOLOGISKT JORDBRUK

TOSKANA N 42/1999 2.7.1999 STÖD TILL MJÖLKPRODUKTIONS- EGT C 225, 7.8.1999
SEKTORN

VENETIEN N 474/1998 27.7.1999 STÖD INOM FRUKT- OCH EGT C 253, 4.9.1999
GRÖNSAKSSEKTORN

ABRUZZERNA N 645/1998 2.7.1999 REGIONALA GARANTIFONDER EGT C 225, 7.8.1999

TOSKANA N 496/1998 2.7.1999 FÖRÄDLING AV VISSA
JORDBRUKSPRODUKTER

N 27/1999 8.7.1999 RIBS-BIDRAG FÖR FINANSIERING AV
PROJEKTET «ORTO DEL LEVANTE»

NN 113/1997 20.7.1999 MELLANREGIONALT PROGRAM EGT C 253, 4.9.1999
«JORDBRUK OCH KVALITET»

MARCHE N 183/1998 20.7.1999 STÖDÅTGÄRDER INOM EGT C 253, 4.9.1999
VINODLINGSSEKTORN

PUGLIA N 736/1997 20.7.1999 RIBS – ÅTGÄRDER INOM SEKTORN EGT C 253, 4.9.1999
FÖR MJÖLKPRODUKTER

BOLZANO- N 252/1998 30.7.1999 ÅTGÄRDER TIL FÖRMÅN FÖR EGT C 259, 11.9.1999
BOZEN UPPFÖDNINGSSEKTORN

NN 112/1997 20.7.1999 MELLANREGIONALT PROGRAM EGT C 259, 11.9.1999
«TEKNISKT STÖD TILL
ANIMALIEPRODUKTION»

TOSKANA N 620/1998 11.8.1999 SKOGSLAGSTIFTNING EGT C 264, 18.9.1999

N 45/1999 12.8.1999 LOKAL UTVECKLING (SANGRO EGT C 264, 18.9.1999
AVENTINO)

N 129/1999 19.8.1999 REKLAMÅTGÄRDER EGT C 272, 25.9.1999

PIEMONTE N 376/1999 3.9.1999 UTVECKLING AV BIOLOGISKT EGT C 288, 9.10.1999
JORDBRUK

N 128/1999 3.9.1999 FÖRLÄNGNING AV CIPE- EGT C 288, 9.10.1999
PROGRAMPLANERINGEN

N 119/1999 3.9.1999 STÖD TILL SEKTORN FÖR EGT C 288, 9.10.1999
MJÖLKPRODUKTER

N 149/1999 29.9.1999 PROJET VERONESI – RIBS SpA EGT C 326, 13.11.1999

N 259/1999 07/10/1999 NORMER FÖR TJÄNSTER I SAMBAND EGT C 326, 13.11.1999
MED UTVECKLINGEN AV
JORDBRUKETS LIVSMEDELSINDUSTRI

LIGURIEN N 223/1999 07/10/1999 NORMER FÖR SKOGSSEKTORN OCH EGT C 326, 13.11.1999
PLANERING AV HYDROGEOLOGISKA
RESURSER
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TOSKANA N 261/1997 13.10.1999 STÖD TILL PRODUCENTSAM- EGT C 332, 20.11.1999
MANSLUTNINGAR

N 453/1999 22.10.1999 TERRITORIELL SYSSELSÄTTNING- EGT C 340, 27.11.1999
SPAKT «APPENNINO CENTRALE»

MARCHE N 52b/1999 22.10.1999 STIMULANS AV DE EKONOMISKA EGT C 340, 27.11.1999
AKTIVITETER SOM DRABBADES AV
JORDBÄVNINGEN I MARCHE DEN 
26 SEPTEMBER 1997

ABRUZZERNA N 377/1999 26.10.1999 REGIONALT PROGRAM FÖR EGT C/351/99, 4.12.1999
POTATISODLING

MARCHE N 575/1998 26.10.1999 LEADER II-PROGRAM EGT C 351, 4.12.1999

N 307b/1998 8.11.1999 DEKRET NR 173 AV DEN 30 APRIL 1998 EGT C 359, 11.12.1999
(ARTIKEL 1.3 OCH ARTIKEL 13.1)

TOSKANA N 408/1999 09/12/1999 ÄNDRING AV PROGRAMMET FÖR EGT C 12, 15.1.2000
MARKNADSFÖRING AV
JORDBRUKSRESURSER UNDER 1999

N 266/1999 09/12/1999 TILLÄGGSANSLAG TILL EGT C 12, 15.1.2000
JORDBRUKARE I REGIONEN 
MARCHE FÖR LUSERNODLING

PIEMONTE N 622/1999 13.12.1999 MODERNISERING AV EGT C 12, 15.1.2000
JORDBRUKSINDUSTRIN

ABRUZZERNA N 88/1999 13.12.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 12, 15.1.2000
PRODUCENTORGANISATIONER

MOLISE N 311/1998 13.12.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 12, 15.1.2000
FÖRETAG SOM SKADATS AV
ENZOOTISK BOVIN LEUKOS

VENETIEN N 360/1998 15.11.1999 STÖDÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR 
JORDBRUKSPRODUKTER

PUGLIA N 80/1998 22.12.1999 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM 
ADMINISTRATIVA FUNKTIONER INOM
JORDBRUKET OCH OM EKONOMISKA
FÖRMÅNER

MARCHE N 671/1997 8.11.1999 BESTÄMMELSER FÖR AVEL EGT C 359, 11.12.1999

PIEMONTE N 632/1998 22.12.1999 LÅGRÄNTELÅN INOM JORDBRUKS-
SEKTORN FR.O.M. 1.7.1998

SICILIEN N 346/1999 22.12.1999 OMSTRUKTURERING AV YSTERIET
CORLEONE

EMILIA- N 610/1999 16/12/1999 STÖD TILL FÖRETAG SOM FÖRÄDLAR 
ROMAGNA OCH SALUFÖR 

JORDBRUKSPRODUKTER

NN 114/1999 25.11.1999 LEADER II EGT C 12, 15.1.2000

Luxemburg
N 109/1999 22.4.1999 STÖD TILL JORDBRUKSSEKTORN EGT C 151, 29.5.1999

N 250/1999 3.6.1999 STÖD TILL SPANNMÅLSSEKTORN EGT C 194, 10.7.1999

N 83/1998 28.7.1999 STÖD TILL VINSEKTORN – EGT C 264, 18.9.1999
KOMPENSATION FÖR FÖRLUSTER SOM
ORSAKADES AV DE OGYNNSAMMA
KLIMATFÖRHÅLLANDENA 1997

N 295/1999 10.11.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD

Nederländerna
N 510/1998 28.1.1999 STÖD TILL EKOLOGISKT JORDBRUK EGT C 47, 20.2.1999

N 591/1998 16.2.1999 TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER EGT C 81, 24.3.1999
ANGÅENDE NATURVÅRD INOM
JORDBRUKET

N 19/1999 12.3.1999 SKADOR PÅ GRUND AV EGT C 92, 1.4.1999
KLIMATFÖRHÅLLANDEN HÖSTEN 1998
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NN 8/1999 3.3.1999 TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR PRIVAT EGT C 92, 1.4.1999
NATURBEVARANDE

N 466/1998 15.4.1999 BEFRIELSE FRÅN BESKATTNING AV EGT C 129, 8.5.1999
INKOMSTER AV STÖD SOM ERHÅLLS
FÖR PRIVATA PROJEKT FÖR
BEVARANDE AV NATUR

N 424/1998 21/06/1999 STÖD TILL VÄXTHUSODLING I
NOORD-HOLLAND

N 671/1998 18.5.1999 STÖD TILL FONDEN FÖR EGT C 173, 19.6.1999
KVALITETSKONTROLL AV MJÖLK

N 451/1998 23.6.1999 STÖD OCH SKATTELIKNANDE EGT C 233, 14.8.1999
AVGIFTER INOM SEKTORN FÖR
FJÄDERFÄ OCH ÄGG

N 173/1999 4.5.1999 PROGRAM FÖR RENGÖRING AV VÄGAR EGT C 187, 3.7.1999
SOM INNEHÅLLER ASBEST

N 92/1999 8.6.1999 BEFRIELSE FRÅN INKOMSTSKATT PÅ EGT C 194, 10.7.1999
BIDRAG SOM ERHÅLLITS FÖR
INDIVIDUELLA PROJEKT AV
EXPERIMENTELL ART

N 10/1999 8.7.1999 INVESTERING I BEARBETNING AV EGT C 233, 14.8.1999
LINFIBRER

N 350/1999 20.7.1999 ÄNDRADE AVGIFTER INOM EGT C 259, 11.9.1999
SKOGSBRUKSSEKTORN

N 334/1999 20.7.1999 ÖKNING AV AVGIFTERNA INOM EGT C 259, 11.9.1999
FJÄDERFÄ- OCH ÄGGSEKTORN

N 20/1999 28.7.1999 ÅTGÄRDER SOM KOMPLETTERAR EGT C 306, 23.10.1999
REFORMEN AV SVINSEKTORN

N 339/1999 31/08/1999 FÖRNYELSE AV LANDSBYGDEN EGT C 280, 2.10.1999

NN 115/1999 29.9.1999 ATT MINSKA AVFALLSMÄNGDEN INOM EGT C 332, 20.11.1999
VINSEKTORN

N 526/1999 13.10.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER FÖR EGT C 340, 27.11.1999
FINANSIERING AV ÅTGÄRDER FÖR
POTATISSTÄRKELSE

NN 117/1999 26.10.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER FÖR EGT C 359, 11.12.1999
FINANSIERING AV ETT STÖD TILL
SLAKTNING AV GRISAR

NN 93/1998 23.6.1999 FOND FÖR ATT FRÄMJA FORSKNING EGT C 359, 11.12.1999
KRING OCH SALUFÖRING AV LIN

NN 131/1999 8.12.1999 STÖD TILL FRUKT- OCH
GRÖNSAKSSEKTORN

N 589b/1998 8.12.1999 FÖRLÄNGNING AV KOLDIOXID-/
ENERGISKATTEN, INGEN
ENERGISKATT FÖR VÄXTHUSODLING

N 636/1999 24/11/1999 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER (SPOM)

Portugal
N 615/1998 11.2.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 69, 12.3.1999

KOOPERATIV OCH
PRODUCENTSAMMANSLUTNINGAR
TILL FÖLJD AV OGYNNSAMMA
VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN 

N 612/1998 11.2.1999 INSAMLING AV UPPGIFTER OM EGT C 69, 12.3.1999
SKOGSNÄRINGEN

N 578/1998 19.2.1999 STÖD TILL JORDBRUKSFÖRETAG SOM EGT C 81, 24.3.1999
DRABBADES AV ÖVERSVÄMNINGARNA
I OKTOBER OCH NOVEMBER 1997

N 190/1999 8.7.1999 STÖD TILL JORDBRUKARE PÅ GRUND EGT C 233, 14.8.1999
AV ONORMALA
KLIMATFÖRHÅLLANDEN
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NN 42/1999 28.7.1999 MODERNISERING OCH UTVECKLING EGT C 272, 25.9.1999
AV JORDBRUKET OCH SKOGSBRUKET

N 160/1999 19.8.1999 ÄNDRING AV SIPAC – INTEGRERAT EGT C 272, 25.9.1999
SYSTEM FÖR SKYDD MOT OVÄDER

N 424/1999 3.9.1999 STÖD TILL LAGRING AV POTATIS OCH EGT C 288, 9.10.1999
LÅN TILL KÖP AV MATPOTATIS

N 267/1999 21.10.1999 STÖD TILL MÄRKNING AV NÖTKÖTT, EGT C 340, 27.11.1999
GRSIKÖTT OCH FJÄDERFÄKÖTT

N 320/1999 9.12.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 12, 15.1.2000
PRODUCENTER SOM DRABBADES 
AV STORMSKADOR I DECEMBER 1998

Spanien
BASKIEN N 499/1998 21/01/1999 STÖD FÖR JORDBRUKSFÖRETAG EGT C 42, 17.2.1999

ARAGONIEN N 559/1998 28.1.1999 STÖD FÖR ATT FÖRBÄTTRA VILLKOREN EGT C 47, 20.2.1999
FÖR FÖRÄDLING OCH SALUFÖRING
AV JORDBRUKSPRODUKTER

GALICIEN N 32/1999 11.2.1999 STÖD TILL BIODLING EGT C 69, 12.3.1999

KANARI- N 707/1998 19.2.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 81, 24.3.1999
EÖARNA FÖRÖKNINGSMATERIAL TILL

PLANTSKOLOR

MADRID N 677/1998 26/03/1999 STÖD TILL FÖRBÄTTRING AV EGT C 99, 10.4.1999
FÖRÄDLING OCH SALUFÖRING AV
JORDBRUKSPRODUKTER

MURCIA N 76/1999 31.3.1999 STÖD TILL JORDBRUKSKOOPERATIV
FÖR SALUFÖRING OCH FÖRÄDLING
AV JORDBRUKSPRODUKTER

N 175/1999 03/05/1999 STÖD TILL VISSA FÖRETAG INOM EGT C 159, 5.6.1999
JORDBRUKETS LIVSMEDELSINDUSTRI

KASTILIEN- N 514/1998 18.5.1999 ÅTGÄRDER FÖR ATT LINDRA EGT C 173, 19.6.1999
LEÓN VERKNINGARNA AV VÄDERFÖRHÅL-

LANDENA UNDER SOMMAREN 1997

ASTURIEN N 74a/1999 26.5.1999 FÖRSLAG TILL SAMARBETE MELLAN EGT C 187, 3.7.1999
ASTURIEN OCH 
JORDBRUKSKREDITKASSAN

ASTURIEN N 207/1999 28.5.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 187, 3.7.1999
BIODLINGSFÖRETAG

N 705/1998 28.5.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 187, 3.7.1999
SPANSKA RASER SOM HOTAS AV
UTROTNING

NN 25/1999 11.5.1999 DEKRET 35/1993 AV DEN 13 APRIL 1993 EGT C 225, 7.8.1999
OM RÖRELSEKAPITALTILLSKOTT
INOM JORDBRUKSSEKTORN

KASTILIEN- N 168/1999 11.5.1999 STÖD BETRÄFFANDE PENSIONER TILL EGT C 194, 10.7.1999
LEÓN JORDBRUKARE OCH UPPFÖDARE

MADRID N 188/1999 8.6.1999 VINPLANTERING EGT C 194, 10.7.1999

KATALONIEN N 87/1999 11.6.1999 STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA EGT C 203, 17.7.1999
FÖRETAG – CATALUNA

KANTABRIEN N 297/1999 18.6.1999 STÖD TILL FÖRVÄRV AV AVELSDJUR EGT C 213, 24.7.1999
AV HANKÖN

KASTILIEN- N 279/1999 18.6.1999 STÖD TILL INNEHAVARE AV EGT C 213, 24.7.1999
LEÓN BIODLINGSFÖRETAG – CASTILLA LEON

N 254/1999 18.6.1999 RENGÖRING OCH DESINFICERING AV EGT C 213, 24.7.1999
FORDON FÖR BOSKAPSTRANSPORT

KATALONIEN N 263a/1999 26/07/1999 STÖD FÖR ERHÅLLANDE AV ISO EGT C 253, 4.9.1999
9000-CERTIFIKAT

KATALONIEN N 262a/1999 26/07/1999 STÖD TILL FRÄMJANDE AV FÖRETAGS EGT C 253, 4.9.1999
KVALITET OCH PRODUKTIVITET

306 TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 1999



N 255/1999 28.7.1999 STÖD TILL UPPFÖDARFÖRENINGAR EGT C 253, 4.9.1999

KANTABRIEN N 285/1999 27/09/1999 STÖD TILL FÖRBÄTTRING AV EGT C 313, 30.10.1999
ANLÄGGNINGAR FÖR UPPFÖDNING
AV MJÖLKKOR

VALENCIA N 544/1999 21/10/1999 TILLTRÄDE TILL EGENDOM EGT C 340, 27.11.1999

KASTILIEN- N 493/1999 21/10/1999 STÖD TILL NÖTKREATURSSEKTORN EGT C 340, 27.11.1999
LEÓN

KANTABRIEN N 603/1999 8.11.1999 STÖD TILL FÖRETAG SOM EGT C 359, 11.12.1999
TILLVERKAR OST

VALENCIA N 400/1999 8.11.1999 KVALITETSPROGRAM FÖR OLIVOLJA EGT C 359, 11.12.1999

N 571/1999 09/11/1999 STÖD TILL POTATISSEKTORN EGT C 359, 11.12.1999

Sverige
N 544/1998 28.1.1999 BEVARANDE AV NATUR- OCH EGT C 47, 20.2.1999

KULTURMILJÖER I
RENSKÖTSELOMRÅDEN

N 83/1999 08/09/1999 AGROMONETÄRT KOMPENSATIONS- EGT C 359, 11.12.1999
STÖD – SYSTEMET FÖR AREALSTÖD
FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

N 185/1999 22.12.1999 STÖD TILL CEREALIA AB – 
MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förenade kungariket
N 616/1998 29/01/1999 ÄNDRING AV EGT C 47, 20.2.1999

NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN

N 25/1999 17.2.1999 ÄNDRING AV SYSTEMET FÖR EGT C 81, 24.3.1999
NATURVÅRD

N 156/1999 21.4.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD – EGT C 159, 5.6.1999
STÖDORDNING FÖR FÅRSEKTORN

WALES N 662/1998 29/04/1999 WELSH FOOD STRATEGY EGT C 159, 5.6.1999

N 239/1999 23.6.1999 TILLFÄLLIGT AGROMONETÄRT STÖD EGT C 233, 14.8.1999
INM NÖTKÖTTSSEKTORN

N 337/1999 11.8.1999 FÖRVALTNING AV SKOGSMARK FAS EGT C 264, 18.9.1999
IV – OMRÅDEN SOM ÄR KÄNSLIGA I
MILJÖHÄNSEENDE

N 338/1999 12.8.1999 ETAPPERNA II, III OCH IV. OMRÅDEN EGT C 264, 18.9.1999
MED KÄNSLIG MILJÖ; ÄNDRING AV
SKYDDSPLANERNA

NORDIRLAND N 467/1999 18.10.1999 INVESTRINGSAVDRAG UNDER DET EGT C 332, 20.11.1999
FÖRSTA ÅRET (JORDBRUK)

SKOTTLAND N 547/1999 22.10.1999 RÅDET FÖR ORKNEY ISLANDS EGT C 340, 27.11.1999

WALES N 330/1999 22.10.1999 STÖD TILL MILJÖÅTGÄRDER INOM EGT C 340, 27.11.1999
JORDBRUKET (TIR GOFAL)

N 487/1999 26.10.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD – EGT C 359, 11.12.1999
ORDNINGAR FÖR AREALSTÖD OCH
STÖD TILL HUMLE

N 483/1999 26.10.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD – EGT C 359, 11.12.1999
ORDNINGAR FÖR AREALSTÖD OCH
STÖD TILL HUMLE

N 599/1999 13.12.1999 JOURNAL FÖR FÅR- OCH EGT C 12, 15.1.2000
NÖTBOSKAPSUPPFÖDARE

N 241/1999 8.12.1999 AGROMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD

N 537/1999 15.11.1999 STÖD TILL CHEESEMAKERS
ASSOCIATION

N 621/1999 25.11.1999 AGRIMONETÄRT ÖVERGÅNGSSTÖD –
FLAX & HEMP-ORDNINGEN
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1.3 Ärenden i vilka kommissionen har inlett förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende
hela eller delar av åtgärden

Belgien
N 380/1998 17.2.1999 SKYDD AV MILJÖN MOT EGT C 129, 8.5.1999

FÖRORENINGAR ORSAKADE
AV GÖDSEL

Danmark
N 489/1998 3.3.1999 ÄNDRING AV EN ORDNING MED 

SKATTELIKNANDE AVGIFTER INOM
HÖNSSEKTORN. BEKÄMPNING OCH
FÖRHINDRANDE AV GUMBOROSJUKAN

Frankrike
N 79/1999 29.9.1999 STÖD TILL VINODLINGAR I CHARENTE EGT C 359, 11.12.1999

Tyskland
THÜRINGEN NN 108/1998 3.3.1999 STÖD TILL FRUKT- OCH EGT C 120, 1.5.1999

GRÖNSAKSPRODUKTION

MECKLENBURG- N 22a/1998 21.4.1999 FRÄMJANDE AV EGT C 213, 24.7.1999
VORPOMMERN JORDBRUKSPRODUKTER

THÜRINGEN NN 28/1999 4.5.1999 LÅNEGARANTI TILL ETT FÖRETAG EGT C 238, 21.8.1999
INOM KÖTTFÖRÄDLINGSSEKTORN,
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/1998 13.10.1999 STÖDÅTGÄRDER INOM EGT C 359, 11.12.1999
SOCKERSEKTORN

THÜRINGEN NN 90/1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH 
& CO. KALTENSUNDHEIM

Irland
NN 23/1999 8.7.1999 STÖDPROGRAM FÖR FÖRLUSTER AV EGT C 280, 2.10.1999

VINTERFODER (FEBRUARI 1999)

Italien
SARDINIEN N 182/1998 21.4.1999 REGIONALLAG AV DEN EGT C 220, 31.7.1999

4 FEBRUARI 1998. UTGIFTER FÖR
UTVECKLINGSSEKTIONEN VID EUGFJ

Nederländerna
N 534/1997 20.7.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER FÖR EGT C 280, 2.10.1999

FINANSIERINGSÄNDAMÅL

N 20/1999 28.7.1999 YTTERLIGARE KOMPLETTERANDE EGT C 306, 23.10.1999
ÅTGÄRDER TILL REFORMEN AV
SVINSEKTORN

Portugal
N 704/1998 4.5.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR DEN EGT C 220, 31.7.1999

PORTUGISISKA SVINSEKTORN

Spanien
EXTREMADURA NN 25/1999 11.5.1999 DEKRET 35/1993 AV DEN 13 APRIL 1993 EGT C 225, 7.8.1999

OM RÖRELSEKAPITALTILLSKOTT
INOM JORDBRUKSSEKTORN
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NN 26/1999 11.5.1999 BESLUT AV DEN 8 JULI 1998 OM STÖD EGT C 233, 14.8.1999
TILL JORDBRUKSPRODUKTER
AVSEDDA FÖR INDUSTRIELL
BEARBETNING 1997/1998

Sverige
NN 149/1998 13.10.1999 STÖD TILL A NYA HOLMLUNDS LIVS AB. EGT C 359, 11.12.1999

1.4 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var förenligt med den gemensamma
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett slutligt positivt beslut

Tyskland
THÜRINGEN C 16/1999 13.10.1999 STÖDÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 120/99

FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUKTION

MECKLENBURG- C 23/1999 25.11.1999 FRÄMJANDE AV
VORPOMMERN JORDBRUKSPRODUKTER

Grekland
C 68/1998 26.10.1999 STÖD TILL NYA JORDBRUKARE

Italien
C 56/1996 11.5.1999 STÖD TILL SOCKERSEKTORN EGT L 236, 7.9.1999

KAMPANIEN C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA – REGIONALLAG 31/90

TOSKANA C 57/1998 10.11.1999 STÖDÅTGÄRDER FÖR UPPFÖDNING 
AV NÖTBOSKAPSRASEN CHIANINA
(1997-1999), TOSCANA

Nederländerna
C 80/1998 8.12.1999 STÖD TILL CENTRALER FÖR

UPPSAMLING AV SVIN

Förenade kungariket
NORDIRLAND C 76/1998 9.6.1999 STÖD TILL SKYDDSSLAKT AV SVIN EGT L 227, 28.8.1999

1.5 Ärenden i vilka kommissionen har ansett att stödet var oförenligt med den gemensamma
marknaden och avslutat förfarandet i artikel 88.2 i EG-fördraget genom ett negativt eller
delvis negativt beslut

Österrike
C 57/1996 3.2.1999 BEFRIELSE FRÅN DRYCKESSKATT PÅ EGT L 305, 30.11.1999

VIN OCH ANDRA JÄSTA DRYCKER VID
DIREKTFÖRSÄLJNING TILL
KONSUMENTER

NIEDER- C 82/1998 8.12.1999 DIREKTIV OM FRÄMJANDE AV
ÖSTERREICH UPPFÖDNING AV HONGETTER

Grekland
C 60/1994 20.7.1999 GREEK COTTON BOARD
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Italien
SARDINIEN C 51/1996 30.3.1999 BESLUT AV DEN 24 OKTOBER 1995

(ARTIKEL16 I REGIONALLAG 9/62) OM
SUBVENTIONERADE LÅN INOM
MJÖLKSEKTORN

C 56/1996 11.5.1999 STÖD TILL SOCKERSEKTORN EGT L 236, 7.9.1999

KAMPANIEN C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA – REGIONALLAG 31/90

SICILIEN C 1/1998 22.12.1999 GARANTIFONDER TILL FÖRMÅN FÖR
FRUKT- OCH GRÖNSAKSSEKTORN

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 STÖDÅTGÄRDER INOM
NÖTBOSKAPSSEKTORN FÖR RASEN
CHIANINA (1997-1999), TOSCANA

C 36/1998 10.11.1999 ÄNDRINGAR AV GARANTIFONDEN
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
I MÅLOMRÅDE 1 –
JORDBRUKSSEKTORN

Nederländerna
C 34/1997 20.7.1999 REKLAMSTÖD OCH SKATTELIKNANDE

AVGIFTER TILL FÖRMÅN FÖR
PRYDNADSVÄXTER

Portugal
C 65/1997 25.11.1999 KREDITER FÖR SKULDSANERING AV

FÖRETAG INOM INTENSIV
DJURUPPFÖDNING OCH STIMULANS
AV SVINUPPFÖDNING

Spanien
EXTREMADURA C 37/1999 22.12.1999 DEKRET 35/1993 AV DEN 13 APRIL 1993

OM RÖRELSEKAPITALTILLSKOTT
INOM JORDBRUKSSEKTORN

C 38/1999 22.12.1999 BESLUT AV DEN 8 JULI 1998 OM STÖD
TILL PRODUKTION AV GRÖNSAKER
AVSEDDA FÖR FÖRÄDLING 1997/1998

1.6 Ärenden i vilka kommissionen har avslutat förfarandet sedan medlemsstaten återkallat den
planerade åtgärd som förfarandet avsåg

Danmark
C 15/1999 23.6.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL

FÖRMÅN FÖR HÖNSSEKTORN –
BEKÄMPNING OCH FÖRHINDRANDE
AV GUMBOROSJUKAN

Italien
VENETIEN C 53/1998 17.2.1999 KORTFRISTIGA LÅGRÄNTELÅN INOM EGT C 99, 10.04.1999

JORDBRUKSSEKTORN

EMILIA- C 4/1996 20.7.1999 ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR EGT C 313, 30.10.1999
ROMAGNA KOLLEKTIVA GARANTIFORMER INOM

JORDBRUKSSEKTORN
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1.7 Ärenden i vilka kommissionen har föreslagit lämpliga åtgärder enligt artikel 88.1 
i EG-fördraget

Italien
MARCHE C 6/1994 20.7.1999 BIOLOGISKT JORDBRUK – EGT C 313, 30.10.1999

REGIONALLAG 44/92

Portugal
NN 42/1999 28.7.1999 MODERNISERING OCH UTVECKLING EGT C 272, 25.9.1999

AV JORDBRUKET OCH SKOGSBRUKET

1.8 Andra beslut som kommissionen har fattat

Finland
N 314/1998 3.2.1999 STÖD FÖR ÅTGÄRDER INOM EGT C 21, 26.1.1999

SKOGSOMRÅDET (ÅLAND)

Tyskland
C 17/1998 20.1.1999 ENTEIGNUNGS- UND

AUSGLEICHLEISTUNGSGESETZ

Grekland
C 32/1998 17.3.1999 STÖD TILL REGLERING AV SKULDER I EGT C 120, 1.5.1999

JORDBRUKSKOOPERATIV OCH
ANDRA FÖRETAG

Spanien
ANDALUSIEN C 26 3.2.1999 STÖD TILL FÖRETAGET HIJOS DE EGT L 193, 26.7.1999

ANDRES MOLINA SA (HAMSA)

2. Inom fiskerisektorn

2.1 Ärenden vilka kommissionen har ansett förenliga med den gemensamma marknaden utan att
inleda undersökningsförfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget

Nederländerna
N 405/98 16.7.1998 FOND FÖR FORSKNING OM MUSSLOR EGT C 72, 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 FOND FÖR MUSSELFRÄMJANDE EGT C 72, 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 STÖD TILL MINSKNING AV FISKEKAPACITETEN EGT C 32, 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 FÖRBÄTTRING AV UTRUSTNINGEN I FISKEHAMNAR EGT C 88, 30.3.1999

N 683/98 14.12.1998 FONDEN FÖR FRÄMJANDE AV ODLAD FISK (ÅL,
HAVSKATT OCH ÖRING) OCH FORSKNING OM
FISKODLING EGT C 264, 18.9.1999

N 684/98 15.12.1998 STÖD TILL SEKTORN FÖR RÄKFISKE EGT C 166, 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 REKLAM FÖR FISKERIPRODUKTER EGT C 213, 24.7.1999

N 294/99 19.5.1999 FRÄMJANDE AV VATTENBRUKET EGT C 253, 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 EKONOMISKT STÖD TILL FÖRSÄLJNINGSKAMPANJER EGT C 332, 20.11.1999
FÖR RÄKOR

N 454/99 9.8.1999 TILLFÄLLIG STÖDÅTGÄRD FÖR ATT FRÄMJA EGT C 332, 20.11.1999
DIVERSIFIERINGEN I FISKEHAMNAR
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N 527/99 31.8.1999 STÖD TILL FISKEAUKTIONERS KOSTNADER FÖR EGT C 359, 11.12.1999
EXTERN RÅDGIVNING

Spanien
N 401/B/98 17.7.1998 STÖD FÖR ATT FÖRBÄTTRA VILLKOREN FÖR EGT C 11, 15.1.1999

BEREDNING OCH SALUFÖRING AV FISKERI- OCH 
VATTENBRUKSPRODUKTER

N 560/98 8.10.1998 UTKAST TILL DEKRET OM BESTÄMMELSER FÖR EGT C 11, 15.1.1999
BEVILJANDE AV STÖD TILL
PRODUCENTORGANISATIONER

N 639/98 24.11.1998 ÄNDRING AV REGIONALT GRUNDDEKRET OM EGT C 144, 22.5.1999
BEVILJANDET AV STÖD FÖR FISKERI- OCH 
VATTENBRUKSSEKTORN (BASKIEN)

N 74/B/99 8.2.1999 STÖD I FORM AV SÄNKTA RÄNTOR (ASTURIEN) EGT C 225, 7.8.1999

N 81/99 12.2.1999 TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV NOTFISKET EFTER EGT C 213, 24.7.1999
SARDIN (ANDALUSIEN)

N 123/99 8.3.1999 STÖD TILL TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV FISKE FÖR EGT C 298, 16.10.1999
FISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR AVTALET MED
MAROCKO

N 181/99 29.3.1999 STÖD TILL SAMTLIGA FORMER AV FÖRSÖKSFISKE I EGT C 272, 24.9.1999
SYFTE ATT BEDÖMA LÖNSAMHETEN AV ETT
REGELBUNDET OCH LÅNGSIKTIGT UTNYTTJANDE
AV EN FISKERESURS

N 206/99 15.4.1999 PESCA-INITIATIVET I ANDALUSIEN EGT C 213, 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 STÖD TILL CERTIFIERING ENLIGT ISO 9000 EGT C 288, 9.10.1999
(KATALONIEN)

N 387/99 21.6.1999 STÖD TILL VATTENBRUK (ODLING AV SKALDJUR) EGT C 298, 16.10.1999

N 388/99 21.6.1999 STÖD TILL VATTENBRUK (ODLING AV SKALDJUR) EGT C 2729, 24.9.1999

NN 37/99 26.2.1999 TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV NOTFISKET EFTER EGT C 213, 24.7.1999
SARDIN (GALICIEN)

Tyskland
N 124/99 4.3.1999 STÖD TILL OMSTRUKTURERING AV FISKESEKTORN EGT C 166, 12.6.1999

INOM RAMEN FÖR GEMENSKAPSINITIATIVET PESCA
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

N 559/99 13.9.1999 FÖRBÄTTRING AV VILLKOREN FÖR BEREDNING OCH EGT C 365, 18.12.1999
SALUFÖRING AV FISKERIPRODUKTER

NN 172/97 12.11.1997 UNDSÄTTNINGSSTÖD TILL FÖRETAG I SVÅRIGHETER
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

Danmark
N 527/98 22.9.1998 FÖRORDNING OM BEVILJANDE AV STÖD FÖR ATT EGT C 11, 15.1.1999

FRÄMJA PRODUKTUTVECKLINGEN AV JORDBRUKS- 
OCH FISKERIPRODUKTER OCH FÖR FÖRSÖKSFISKE

N 666/98 1.12.1998 DEKRET OM BEVILJANDE AV EGT C 72, 16.3.1999
UPPHUGGNINGSTILLSTÅND FÖR FISKEFARTYG

N 47/99 13.1.1999 FÖRSLAG TILL FISKERILAG EGT C 113, 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 FÖRORDNING OM BEVILJANDE AV STÖD FÖR ATT EGT C 166, 12.6.1999
FRÄMJA PRODUKTUTVECKLINGEN AV JORDBRUKS- 
OCH FISKERIPRODUKTER OCH FÖR FÖRSÖKSFISKE

N 89/99 15.1.1999 KONUNGARIKET DANMARKS FISKERIBANK EGT C 151, 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 FÖRORDNING OM STÖD TILL BYGGANDE AV EGT C 259, 11.9.1999
FISKEFARTYG

N 331/99 16.6.1999 ERSÄTTNING FÖR DE FÖRLUSTER FÖRETAGEN GJORT EGT C 288, 9.10.1999
VID BEKÄMPNINGEN AV SJUKDOMAR INOM 
VATTENBRUKET
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Portugal
N 347/99 23.6.1999 FONDEN FÖR KOMPENSATION VID UTEBLIVEN EGT C 326, 13.11.1999

INKOMST INOM FISKERISEKTORN

N 365/99 31.12.1999 SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, INSALTNING OCH EGT C 379, 31.12.1999
KVALITET I SAMBAND MED FISKERIPRODUKTER

NN 129/97 12.8.1997 STÖD INOM FISKESEKTORN FÖR SKADOR SOM EGT C 129, 8.5.1999
UPPSTOD UNDER STORMEN 1996

Frankrike
N 551/98 1.10.1998 STÖD TILL FISKERIFÖRETAG MED PROBLEM EGT C 340, 27.11.1999

N 183/99 6.4.1999 GENOMFÖRANDE AV PESCA-INITIATIVET – EGT C 181, 26.6.1999
INRÄTTANDE AV NATIONELL GARANTIFOND

N 500/99 31.8.1999 SKATTELIKNANDE AVGIFTER TILL FÖRMÅN FÖR DET EGT C 340, 27.11.1999
NATIONELLA BRANSCHORGANET FÖR FISKERI- OCH 
VATTENBRUKSPRODUKTER 

NN 4/98 9.12.1997 STÖD TILL VATTENBRUKSSEKTORN EGT C 213, 24.7.1999

Italien
N 364/98 30.6.1998 GEMENSKAPSINITIATIVET PESCA EGT C 084, 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 ÅGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA EKOLOGISKT FISKE OCH EGT C 144, 22.5.1999
VATTENBRUK (LIGURIEN)

N 21/99 21.12.1998 STÖD FÖR SKADOR ORSAKADE AV EGT C 306, 23.10.1999
NATURKATASTROFER (SARDINIEN)

N 116/99 24.2.1999 UPPHÖRANDE MED FISKEAKTIVITETER (SARDINIEN) EGT C 203, 17.7.1999

N 419/99 21.7.1999 UPPEHÅLL I FISKET AV TEKNISKA ORSAKER. SOCIALA EGT C 306, 23.10.1999
ÅTGÄRDER

NN 179/97 3.12.1997 STATLIGT STÖD TILL KOOPERATIV ELLER EGT C 84, 26.3.1999
SAMMANSLUTNINGAR AV SÅDANA FÖR 
FÖRVALTNING AV SALUHALLAR FÖR FISK 
(ABRUZZERNA)

NN 183/97 11.12.1997 STÖD TILL ATT FÖRBÄTTRA BEVARANDET OCH EGT C 203, 17.7.1999
FÖRVALTNINGEN AV BESTÅNDEN

NN 24/98 20.2.1998 STÖDORDNING FÖR OMSTRUKTURERING INOM EGT C 84, 26.3.1999
SEKTORN FÖR FISKE OCH VATTENBRUK

NN 39/98 31.3.1998 ÅTGÄRDER TILL STÖD FÖR FISKET EGT C 11, 15.1.1999

NN 101/98 22.9.1998 LAG NR 164 AV DEN 21 MAJ 1998 – ÅTGÄRDER FÖR 
ATT FRÄMJA FISKE OCH VATTENBRUK

NN 119/98 29.10.1998 REGIONAL LAG NR 25 AV DEN 1 OKTOBER 1998. EGT C 203, 17.7.1999
TRADITIONELLT FISKE EFTER TONFISK (SICILIEN)

Finland
NN 71/97 22.1.1997 STÖD TILL LAXFISKARE MED ANLEDNING AV EGT C 81, 24.3.1999

TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE MED 
FISKERIVERKSAMHET

Förenade kungariket
N 507/99 24.8.1899 STÖDPROGRAMMET ANGUS FISHERIES EGT C 340, 27.11.1999
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3. Inom transportsektorn

3.1 Artikel 87 ej tillämplig

NN 109/1998 UK FLYGPLATSEN I MANCHESTER 26.5.1999

3.2 Beslut om att inte göra invändningar

N 404/1998 NL STÖD TILL PERSONTRANSPORTER 3.3.1999

N 635/1998 E STÖD TILL FÖRETAGET RALUY 3.3.1999

N 638/1998 I FLYGPLATSEN PÅ ELBA 30.3.1999

N 102/1999 IRL SJÖTRANSPORTER – SKATTEÅTGÄRDER 21.4.1999

N 588/1998 DK GODSTRANSPORT – STÖD FÖR ATT TÄCKA EXTERNA 21.4.1999
KOSTNADER

N 191/1999 E GIROMAN 4.5.1999

N 192/1999 E AUTOTRASPORTESARAGONES 4.5.1999

NN 35/1999 B MUDDRINGSFÖRETAG OCH HANDELSFLOTTAN 4.5.1999

N 200/1999 E SJÖTRANSPORTER – BALEARERNA 26.5.1999

N 231/1999 IRL STÖDPROGRAM FÖR SJÖFOLK 9.6.1999

N 521/1998 E GODSTRANSPORT PÅ VÄG (EUROGATE-PROJEKTET) 23.6.1999

N 121/1999 A STÖD TILL KOMBINERADE TRANSPORTER 8.7.1999

N 302/1999 E STÖD TILL MARI RENOM 19.7.1999

N 404/1999 E STATSGARANTIER FÖR FARTYGSKÖP 20.7.1999

N 396/1999 I BEFRIELSE FRÅN SOCIALAVGIFTER FÖR SJÖCABOTAGE 28.7.1999

N 196/1999 E STÖD TILL INBERCONDOR, BARCELONA 30.7.1999

N 399/1999 I SOCIALAVGIFTER, SICILIEN 3.9.1999

N 368/1999 E IBERIA 3.9.1999

N 713/1997 EL STÖD TILL PROJEKTET RION ANTIRION 29.9.1999

N 462/1999 EL VÄGINFRASTRUKTURER 29.9.1999

N 491/1999 E STÖD TILL FÖRTIDSPENSIONERING AV ÅKARE MED EGET 21.10.1999
FÖRETAG

N 293/1999 B STÖD PÅ OMRÅDET FÖR KOMBINERADE TRANSPORTER 26.10.1999
(REGIONEN FLANDERN)

N 199/1999 NL KOLLEKTIVTRAFIK ÅR 2000 10.11.1999

N 568/1999 F INLANDSSJÖFART 10.11.1999

N 569/1999 D INLANDSSJÖFART – UTBILDNINGSSTÖD 10.11.1999

N 412/1998 I VÄGTRANSPORTER OCH KOMBINERADE TRANSPORTER I 8.12.1999
REGIONEN MARCHE

N 389/1999 I GRUPP AV FÖRETAG SOM BEDRIVER GODSTRANSPORT 22.12.1999
PÅ VÄG

N 237/1999 I STÖD TILL TJÄNSTER SOM KOMPLETTERAR DEN LOKALA 15.10.1999
KOLLEKTIVTRAFIKEN I REGIONEN PIEMONTE

3.3 Beslut om att inleda förfarandet i artikel 88.2

NN 68/1999 I TIRRENIA-KONCERNEN 8.7.1999

NN 83/1999 B UTBILDNINGSSTÖD TILL SABENA 20.7.1999

NN 51/1999 NL KOMBINERADE TRANSPORTER – ROTTERDAM 21.4.1999

C 32/1993 E STÖD TILL FÖRETAGET FERRIES GOLFO DE VIZCAYA SA 26.5.1999

N 351/1998 F BEFRIELSE FRÅN FÖRETAGSSKATT I FRÅGA OM 26.5.1999
GODSHANTERINGSFÖRETAGS HAMNUTRUSTNING
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3.4 Slutliga negativa beslut

C 42/1999 F BEFRIELSE FRÅN FÖRETAGSSKATT I FRÅGA OM 22.12.1999
GODSHANTERINGSFÖRETAGS HAMNUTRUSTNING

3.5 Slutliga positiva beslut

C 2/1997 NL FÖRBEREDELSEKOSTNADER FÖR INTERMODALA 21.4.1999
TRANSPORTER

C 21/1998 I OMSTRUKTURERING AV MARKNADEN FÖR 4.5.1999
VÄGTRANSPORTER

C 59/1998 NL BARGE CONTROL CENTRE 10.11.1999

C 42/1999 F BEFRIELSE FRÅN FÖRETAGSSKATT I FRÅGA OM 22.12.1999
GODSHANTERINGSFÖRETAGS HAMNUTRUSTNING

3.6 Förslag till lämpliga åtgärder

E 4/1999 A MOTORVÄGEN I TYROLEN 3.3.1999

E 6/1999 I DPR 902 AV DEN 9 NOVEMBER 1976 8.7.1999

E 7/1999 I FUNIVARIA 22.12.1999, rättelse år 2000

E — Domar från gemenskapsdomstolarna

1. Förstainstansrätten
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Mål Parter Datum Offentliggjort

T129/95, Neue Maxhütte Stahlwerke m.fl. mot kommissionen 21.1.1999 REG 1999, s. II-17
T-2/96, («Neue Maxhütte I – CFI»)
T-97/96

T-230/95 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mot 28.1.1999 REG 1999. s. II-123
kommissionen

T-14/96 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) mot 28.1.1999 REG 1999, s. II-139
kommissionen

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 11.2.1999 REG 1999, s. II-179
& Hapag-Lloyd mot kommissionen

T-58/98 Sardegna Lines – Servizi Maritimi della Sardegna SpA 16.3.1999
mot kommissionen

T-37/97 Forges de Clabecq SA mot kommissionen 25.3.1999

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria 12.5.1999
T-165/96 Casilina SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera 
T-166/96 Lamifer SpA , Nuova Sidercamuna SpA (i likvidation) 
T-167/96 mot kommissionen
T-122/97
T-130/97

T-17/96 TF1 mot kommissionen 3.6.1999

T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia mot kommissionen 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Ass. does Refinadores de A. Portugueses) m.fl. 17.6.1999
mot kommissionen («ARAP II»)

T-89/96 British Steel mot kommissionen 7.7.1999

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl mot kommissionen 7.7.1999
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Mål Parter Datum Offentliggjort

C-342/96 Spanien mot kommissionen 29.4.1999 REG 1999, s. I -2459

C-6/97 Italien mot kommissionen 19.5.1999

C-75/97 Belgium (Maribel bis/ter) mot kommissionen 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio 17.6.1999
mot IFITALIA, Dornier, Min. della Difesa

C-256/97 Procureur du Roi mot D.M. Transport 29.6.1999

C 254/97 Société Baxter m.fl. mot Frankrike 8.7.1999

C-251/97 Frankrike mot kommissionen 5.10.1999

2. EG-domstolen

T-110/98 RJB Mining plc mot kommissionen 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG mot kommissionen 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA mot kommissionen 6.10.1999

T-132/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen 15.12.1999
T-143/96 GmbH mot kommissionen

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB) mot kommissionen 16.12.1999
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IV— INTERNATIONELLT

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas regering om tillämpning av deras
konkurrensbestämmelser, 1 januari 1999 till 31 December 1999

1. Inledning

Kommissionen ingick den 23 september 1991 ett avtal med Förenta staternas regering om tillämpning
av deras konkurrensbestämmelser (294) («1991 års avtal») i syfte att främja samarbete mellan
konkurrensmyndigheterna. Avtalet godkändes och förklarades tillämpligt genom rådets och
kommissionens gemensamma beslut av den 10 april 1995 (295).

Ett annat avtal, som förstärker bestämmelserna om aktiv hövlighet i 1991 års avtal, trädde i kraft den 4
juni 1998 («1998 års avtal») (296) efter det att det godkändes genom rådets och kommissionens
gemensamma beslut av den 29 maj 1998.

Den 8 oktober 1996 antog kommissionen den första rapporten om tillämpningen av avtalet under
perioden 10 april 1995–30 juni 1996 (297). Den andra rapporten omfattar resten av kalenderåret 1996,
dvs. perioden 1 juli 1996–31 december 1996 (298). Den tredje rapporten omfattar hela kalenderåret 1997
(299), och den fjärde 1998 (300). Den nu föreliggande rapporten gäller kalenderåret 1999, dvs. perioden 1
januari 1999–31 december 1999. Denna rapport bör läsas i förening med den första rapporten, som
innehåller en noggrann redovisning av fördelarna och begränsningarna med denna form av samarbete.

Sammanfattningsvis innehåller 1991 års avtal föreskrifter om följande:

— Den ena partens anmälan av ärenden som undersöks av konkurrensmyndigheterna, om dessa ärenden
berör den andra partens viktiga intressen (artikel II), och informationsutbyte om allmänna frågor som
gäller genomförande av konkurrensreglerna (artikel III).

— Samarbete mellan parternas konkurrensmyndigheter och samordning av deras verksamhet (artikel IV).

— Principen om «passiv hövlighet», enligt vilken vardera parten åtar sig att ta till vara den andra partens
viktiga intressen när den vidtar åtgärder för att tillämpa sina konkurrensregler (artikel VI).

— Principen om «aktiv hövlighet», enligt vilken någondera parten med stöd av den andra partens
lagstiftning kan uppmana den att vidta lämpliga åtgärder mot konkurrenshämmande metoder som
tillämpas på dess territorium och som påverkar den uppmanande partens viktiga intressen (artikel V).
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(294) Avtal mellan Förenta staternas regering och Europeiska gemenskaperna om tillämpning av deras konkurrensbe-
stämmelser (EGT L 95, 27.4.95, s. 47 och 50).

(295) Se EGT L 95, 27.4.95, s. 45 och 46.
(296) Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Amerikas förenta staters regering om tillämpningen av principerna

om aktiv hövlighet vid genomförandet av deras konkurrenslagstiftning, EGT L 173, 18.6.1998, s. 26–31.
(297) Kom(96) 479 slutlig, see XXVI:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 299–311.
(298) Kom(97) 346 slutlig, se XXVI:e rapporten konkurrenspolitiken, s. 312–318.
(299) Kom(98) 510 slutlig, se XXVII:e rapporten om konkurrenspolitiken, s. 317–327.
(300) Kom(99) 439 slutlig.



Dessutom görs det klart i 1991 års avtal ingen av bestämmelserna i avtalet får tolkas på ett sätt som är oför-
enligt med den gällande lagstiftningen i EU och Förenta staterna (artikel IX). Konkurrensmyndigheterna är
framför allt bundna av sina interna konfidentialitetsregler till skydd för information de samlar in i samband
med sina undersökningar (artikel VIII).

I 1998 års avtal klargörs hur och under vilka omständigheter principen om aktiv hövlighet kan utnyttjas
i egenskap av redskap för samarbete. I avtalet beskrivs särskilt under vilka omständigheter den
anmodande parten normalt skall upphöra med sin egen tillämpning i samband med ett hänskjutande.

2. Samarbete mellan EG och USA i individuella ärenden 1999

Under 1999 samarbetade kommissionen med det amerikanska justitiedepartementets (DoJ) kartellavdel-
ning och den federala handelskommissionen (FTC) i många ärenden. Förutom de särskilda ärenderelate-
rade fördelarna med detta intensiva samarbete både för myndigheter och berörda privatpersoner (i fråga
om snabbare och mer sammanhängande handläggning av ärenden på bägge sidor av Atlanten), främjar
den dagliga nära kontakten mellan de team som undersöker ärenden vid kommissionen (GD Konkurrens)
och det amerikanska justitiedepartementet och den federala handelskommissionen ökat ömsesidigt för-
troende, större kunskaper om substans- och procedurregler i varandras lagstiftning, betydande konver-
gens vid konkurrensanalysen och steg i riktning mot «bästa kända metod» både i substans- och procedur-
frågor.

2.1 Koncentrationer

Sedan koncentrationsförordningen antogs har antalet transaktioner som anmäls till kommissionen ökat
kraftigt nästan varje år. År 1999 var ökningen dramatisk jämfört med 1998. Förutom att antalet
transaktioner ökar är det dessutom ett faktum att allt fler ärenden gäller företag som är baserade i olika
delar av världen. Den aktuella koncentrationsvågen har en verkligt global dimension. Under 1999 ägde
en ytterligare ökning rum av antalet koncentrationsärenden som anmäldes enligt avtalet, och samarbetet
mellan USA och EU intensifierades betydligt vid undersökningen av sådana ärenden.

Det har blivit rutin för handläggare av koncentrationsärenden att begära att de anmälande parterna skall 
avstå från sin rätt till skydd för konfidentialitet i fråga om den information de lämnar till myndigheterna. 
Det ger de olika instanserna möjlighet att utbyta konfidentiell information. Ofta är nyttan av detta inte så
mycket den information som eventuellt utbyts, utan snarare att hindren undanröjs för att instanserna skall
kunna föra en fri och ohämmad dialog. Informationsutbytet kan till exempel förhindra missförstånd som
annars kan uppstå. Denna samordning kan minska bördan för de anmälande parterna och för tredje part.

Samarbetet i koncentrationsärenden fokuseras i regel till tre områden: definition av marknaderna
(produktmarknaden och den geografiska marknaden), bedömning av de sannolika konkurrenseffekterna
av den förslagna transaktionen på den marknaden eller de marknaderna, och bedömning av huruvida
parternas förslag till åtaganden för att bemöta myndigheternas konkurrensfarhågor är lämpliga.
Samarbetet mellan EU och USA har kännetecknats av en allt större konvergens i fråga om de olika
instansernas tänkesätt på bägge sidor av Atlanten inom alla tre områden. Nedan följer några konkreta
exempel på samarbete i koncentrationsärenden under 1999.

Samarbetet över Atlanten (i detta fall mellan kommissionen och federala handelskommissionen) var särskilt
intensivt 1999 i fråga om ärenden som gällde stora koncentrationer i oljebranschen, i synnerhet koncentra-
tionen Exxon/Mobil. Informella kontakter mellan federala handelskommissionen och kommissionen in-
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leddes så snart Exxon/Mobil-transaktionen tillkännagetts (i december 1998), dvs. långt innan den formella
anmälan gjordes i maj 1999. Det gav myndigheterna i EU och USAmöjlighet att diskutera de särskilda kon-
kurrensproblem i fråga om den framtida olje- och gasproduktionen som de befarade skulle kunna bli följden
om det skapas så kallade «superstora» oljebolag. Efter anmälan gav de samgående parterna myndigheterna
i EU och USA rätt att utbyta konfidentiell information, och därefter samarbetade parterna mycket intensivt
vid undersökningen av ärendets innehåll. Tjänstemän från kommissionen besökte sina kolleger vid federala
handelskommissionen och granskade dokument i dess lokaler, och telefonöverläggningar, utbyte av doku-
ment och andra kontakter förekom regelbundet mellan de båda teamen.

Diskussionerna mellan avtalsparternas tjänstemän var mest inriktad på en bedömning av den föreslagna
transaktionens sannolika inverkan på konkurrensen i föregående marknadsled (utvinning, utveckling,
produktion och försäljning av råolja och naturgas). Koncentrationens sannolika effekter på marknaden
för flygsmörjoljor var också föremål för ingående diskussioner. Samarbetet fortsätter fortfarande i fråga
om genomförandet av de korrigerande åtgärder som de båda avtalsparterna kom överens om.

Samarbetet mellan kommissionen och federala handelskommissionen var intensivt också i fråga om
koncentrationen BP Amoco/ARCO.

Kommissionen bedrev ett nära samarbete med det amerikanska justitiedepartementet vid undersökningen
av koncentrationsärendet Allied Signal/Honeywell. Kommissionens undersökning var inriktad på ett antal
marknader för flygelektroniska produkter (kommunikations- och navigationsutrustning, system för kolli-
sionsavvärjning, väderradar osv.) som levereras till flygindustrin samt till rymd- och försvarsindustrin. Kon-
takterna (främst per telefon) var täta mellan de berörda tjänstemännen i de båda instanserna. I de inledande
diskussionerna koncentrerade man sig på att definiera vilka produktmarknader och geografiska marknader
som berördes av den föreslagna transaktionen. Senare diskuterade man främst om de avyttringar och åta-
ganden som parterna föreslagit för de båda myndigheterna var lämpliga. Dessa diskussioner fortsatte också
efter det att koncentrationen hade godkänts av kommissionen, men inte av det amerikanska justitiedeparte-
mentet. Samarbetet i fråga om avyttringar visade sig särskilt nyttigt för kommissionen, mot bakgrund av att
de flesta tillgångar som skulle avyttras fanns i Förenta staterna..

I ärendet Allied Signal/Honeywell underlättades samarbetet i stor utsträckning av att de samgående
parterna fullständigt hade avstått från sin rätt till skydd för konfidentiell information, vilket möjliggjorde
utbyte av marknadsinformation och annan dokumentation som överlämnats till de båda myndigheterna.

Kommissionen samarbetade också med det amerikanska justitiedepartementet i ärendet BT/AT&T. Denna
transaktion anmäldes till kommissionen med stöd av den nya (i kraft sedan mars 1998) artikel 2 i
koncentrationförordningen, som utsträckte förordningens räckvidd till att också omfatta «självständigt
fungerande» kooperativa samriskföretag. Kontakterna var täta också i det här fallet och skedde mest per
telefon. Diskussionen gällde definitionen av de produkt-/tjänstemarknader och geografiska marknader
som påverkades av den föreslagna transaktionen och sannolikheten för att samriskföretaget skulle kunna
utöva marknadsinflytande på dessa marknader. Samarbetet var nyttigt i synnerhet genom att det
underlättade bedömningen av transaktionens sannolika effekter för konsumenterna.

2.2 Karteller

Samarbetet mellan EU och US i kartellärenden förbättrades betydligt 1999. Framför allt har kontakter
mellan kommissionen och det amerikanska justitiedepartementet blivit en vardaglig företeelse. Många
tjänsteresor har förekommit (till kommissionen respektive amerikanska justitiedepartementet).
Samarbetet har varit särskilt givande med avseende på undersökningar av karteller, och gett effekter på
bägge sidor av Atlanten.
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Ett effektivt samarbete vid kartellbekämpning hindras dock allvarligt av att de olika instanserna inte kan
utbyta konfidentiell information. Ett så kallat «andra generationens» avtal som möjliggör en sådan
kommunikation skulle hjälpa upp situationen betydligt i detta avseende. Nationella lagstadgade
begränsningar av utbytet av konfidentiell information försämrar dock utsikterna för att ett sådant, mer
långtgående avtal skall kunna ingås. Det är i synnerhet värt att notera att i många kartellärenden sker
undersökningarna inte parallellt utan efter varandra. Det vill säga att den ena myndigheten «går först»
eftersom den inte kan ge den andra myndigheten närmare upplysningar om sin undersökning. Den andra
myndigheten får kanske kännedom om undersökningen först när den offentliggörs. Detta kringskär
myndigheternas möjligheter att så effektivt och på ett så tidigt stadium som möjligt bemöta det hot som
multinationella karteller utgör.

Det amerikanska justitiedepartementet stod värd för en mycket framgångsrikt seminarium för
kartellbekämpning i Washington den 30 september och den 1 oktober 1999, som verkar ha varit till nytta
för alla deltagare (däribland tjänstemän från kommissionens GD Konkurrens). Det system med
paneldiskussioner som tillämpades visade sig effektivt när det gällde att fokusera på särskilda problem
eller frågor, t.ex. förmånlig behandling/immunitet, undersökningsteknik osv.

3. Administrativa arrangemang om närvaro vid hearingar i enskilda ärenden

Den 31 mars 1999 antog kommissionen en text om administrativa arrangemang mellan konkurrensmyndig-
heterna i Europeiska gemenskaperna och i Förenta staterna om deras ömsesidiga deltagande i vissa etapper
av förfarandena i enskilda ärenden, där deras respektive konkurrensregler tillämpas (301).

Arrangemangen gjordes inom ramen för avtalen mellan Europeiska gemenskaperna och Förenta staternas
regering om tillämpning av deras konkurrenbestämmelser, särskilt bestämmelserna om samordning av till-
ämpningen. Arrangemangen kommer att bidra till att förbättra konkurrensmyndigheternas ömsesidiga för-
ståelse av varandras förfaranden samt främja samordning, samarbete och undvikande av konflikter i ärenden
som berör båda parternas intressen. Varken de administrativa arrangemangen eller den skriftväxling mellan
kommissionen och de amerikanska konkurrensmyndigheterna som skisserar och bekräftar samförståndet
kring dessa arrangemang utgör ett bindande internationellt avtal.

Arrangemangen är bilaterala och ömsesidiga. De föreskriver att de amerikanska konkurrensmyndigheterna
kan delta som observatörer i kommissionens hearingar i samband med konkurrensförfaranden i ärenden av
ömsesidigt intresse. På motsvarande sätt kan kommissionen delta i möten på hög nivå («pitch meetings»)
mellan de amerikanska konkurrensmyndigheterna och de parter som är föremål för tillämpning av den ame-
rikanska antitrustlagstiftningen.

I arrangemangen föreskrivs att begäran om att få delta i en hearing eller ett möte kan bifallas i lämpliga
fall, med förbehåll för att det görs tillfredsställande försäkringar och arrangemang om sekretess eller
användning av information. Deltagande är möjligt endast om de personer som berörs av båda
myndigheternas förfaranden ger sitt uttryckliga samtycke och arrangemangen inte på något sätt
begränsar dessa personers rättigheter.

De nya administrativa arrangemangen åberopades första gången i december 1999, när företrädare för den fe-
derala handelskommissionen deltog i kommissionens hearing i koncentrationsärendet BOC/Air Liquide.
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4. EU:s och USA:s gemensamma arbetsgrupp för företagskoncentrationer

Under ett bilateralt möte i Bryssel den 5 oktober 1999 beslutade kommissionen (GD Konkurrens),
federala handelskommissionen och det amerikanska justitiedepartementet att bilda en gemensam
arbetsgrupp för EU och USA i syfte att främja det transatlantiska samarbetet i fråga om kontrollen av
«globala» företagskoncentrationer.

Även om samarbetet mellan EU och USA i koncentrationsärenden är mycket framgångsrikt, ansågs det
likväl att det fortfarande fanns utrymme för förbättringar, särskilt mot bakgrund av den pågående
koncentrationsvågen och den exponentiella ökningen av storskaliga gränsöverskridande transaktioner. På
längre sikt skulle arbetsgruppen kunna ges i uppdrag att dessutom undersöka andra konkurrensfrågor av
allmänt intresse. För närvarande skall arbetsgruppen koncentrera sig på följande uppdrag:

a) En djupgående undersökning av EU:s respektive USA:s metoder för att identifiera och vidta
korrigerande åtgärder (särskilt avyttring av tillgångar) och för att övervaka att de korrigerande
åtgärderna genomförs efter koncentrationen.

b) Utrymmet för huruvida de metoder och analyser de båda avtalsparterna tillämpar vid undersökningen
av koncentrationsärenden skulle kunna göras ännu samstämmigare, särskilt i fråga om deras
respektive synsätt när det gäller oligopoli/kollektiv dominerande ställning/samordnat förfarande.

Under en första fas inriktar sig arbetsgruppen på den första frågan (korrigerande åtgärder i koncentrations-
ärenden), och den kommer att fortsätta sitt arbete under år 2000.

5. Aktiv hövlighet

Principen om aktiv hövlighet, som infördes genom artikel 5 i 1991 års avtal, åberopades för första (och
den hittills enda) gången av det amerikanska justitiedepartementet 1997. Justitiedepartementet begärde
att kommissionen skulle undersöka det datoriserade bokningssystemet Amadeus, som ägdes av Air
France, SAS, Iberia, Lufthansa och Continental. Sabre, ett datoriserat bokningssystem som då ägdes av
American Airlines, hade anfört klagomål till det amerikanska justitiedepartementet och påstått att
Amadeus hade en utestängande effekt.

I februari 1999 utfärdade kommissionen ett meddelande om invändningar mot Frankrike på grundval av
en liten del av de ursprungliga anklagelserna.. Ärende håller fortfarande på att undersökas.

6. Statistiska uppgifter

a) Antal ärenden som anmälts av kommissionen och de amerikanska myndigheterna

Under perioden 1 januari 1999–31 december 1999 anmälde kommissionen sammanlagt 70 ärenden.
Dessa ärenden har delats upp i koncentrationsärenden och övriga ärenden och förtecknas i bilaga 1.1.

Kommissionen mottog sammanlagt 49 anmälningar från de amerikanska myndigheterna under samma
period. 23 av dessa kom från det amerikanska justitiedepartementet och 26 från FTC. Också dessa
ärenden har delats upp i koncentrationsärenden och övriga ärenden och förtecknas i bilaga 2.
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De flesta anmälningarna både från EU och USA gällde koncentrationsärenden. Kommissionen anmälde
59 sådana ärenden och de amerikanska myndigheterna anmälde 39.

Siffrorna anger antalet ärenden där minst en anmälan gjordes och inte det sammanlagda antalet enskilda
anmälningar. Enligt artikel II i avtalet kan anmälningarna göras i olika skeden av förfarandet och därför
kan samma ärende komma att anmälas flera gånger.

I tabell 1 anges antalet ärenden som har anmälts enligt 1991 års avtal mellan EG och USA under
perioden 1 januari 1999–31 december 1999. I tabell 2 anges antalet ärenden som har anmälts sedan den
23 september 1991.

Tabell 1
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År Antal anmälningar från EG Antal anmälningar från USA Antal anmälningar av 
koncentrationsärenden

FTC Justitiedep.

1999 70 26 23 59 (EG) 39 (USA)

ANMÄLDA ÄRENDEN

År Antal anmälningar från EG Antal anmälningar från USA Antal anmälningar av 
koncentrationsärenden

FTC Justitiedep.

1992 26 20 20 (=40) 11 (EG) +31(USA

1993 44 22 18 (=40) 20 (EG)+20(USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EG)+20(USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EG)+18(USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EG)+27(USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EG)+20(USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EG)+39(USA)

1999 70 26 23 (=49) 59 (EG)+39 (USA)

Tabell 2

ANMÄLDA ÄRENDEN



b) Anmälningar från kommissionen till medlemsstaterna

I den skrivelse om tolkningen av avtalet som Europeiska gemenskaperna skickade till USAliksom i det ytt-
rande om öppenhet som kommissionen avgav inför rådet den 10 april 1995 anges att kommissionen, sedan
den har underrättat de amerikanska myndigheterna, kommer att informera den medlemsstat eller de med-
lemsstater vars intressen påverkas om de anmälningar som de amerikanska konkurrensmyndigheterna
skickar till kommissionen. När kommissionen får anmälningar från de amerikanska myndigheterna vidare-
befordras dessa därför omedelbart till de berörda enheterna på GD Konkurrens och samtidigt skickas kopi-
or till de medlemsstater vars intressen eventuellt påverkas. När GD Konkurrens skickar anmälningar till de
amerikanska myndigheterna, skickas på samma sätt kopior till de medlemsstater vars intressen påverkas.

I de flesta fall underrättas medlemsstaterna dessutom direkt av de amerikanska myndigheterna enligt
OECD:s rekommendation (302). Under den aktuella perioden anmäldes 29 ärenden till Förenade
kungariket, 19 till Frankrike, 13 till Tyskland, 11 till Nederländerna, 7 till Sverige, 6 till Italien, 4 till
Belgien, 2 ärenden vardera till Danmark och Finland och 1 ärende vardera till Grekland, Österrike och
Luxemburg.

7. Slutsatser

Samarbetet mellan EU och USA i konkurrensfrågor intensifierades ytterligare 1999. Detta samarbete har
varit mycket givande och intensivt i synnerhet i samband med undersökningen av gränsöverskridande
koncentrationer. Det har bidragit till att föra EU och USA närmare varandra i fråga om deras sätt att
bedöma sannolikheten för konkurrenshämmande effekter av sådana transaktioner. Myndigheterna på
båda sidor av Atlanten börjar alltmer förhålla sig på samma sätt också när det gäller att identifiera och
genomföra korrigerande åtgärder och i fråga om övervakningen av att de korrigerande åtgärderna
verkligen genomförs.

Myndigheterna i EU och USA har dessutom ytterligare intensifierat sina kontakter under 1999 i syfte att
bekämpa globala karteller, och de har gjort administrativa arrangemang som gör det möjligt att delta i
viktiga möten med parterna i individuella ärenden av ömsesidigt intresse. Kommissionen, det
amerikanska justitiedepartementet och FTC fortsätter också att upprätthålla en dialog om allmän
konkurrenspolitik och tillämpningsfrågor av allmänt intresse.
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BILAGA 1
EUROPEISKA KOMMISSIONENS ANMÄLNINGAR TILL DE AMERIKANSKA

MYNDIGHETERNA — 1.1.1999-31.12.1999

Koncentrationsärenden

01 Ärende nr IV/M.1339 – ABB/Elsag Bailey

02 Ärende nr IV/M.1388 – Total/Petrofina

03 Ärende nr IV/M.1462 – TWR/LucasVarity

04 Ärende nr IV/M.1381 – Imetal/English China Clays

05 Ärende nr IV/M.1376 – Cargill/Continental Grain

06 Ärende nr IV/M.1363 – DuPont/Hoechst/Herberts

07 Ärende nr IV/M.1358 – Philips/Lucent Technologies

08 Ärende nr IV/M.1391 – International Paper/Union Camp

09 Ärende nr IV/M.1466 – Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers

10 Ärende nr IV/M.1452 – Ford/Volvo

11 Ärende nr IV/M.1403 – Astra/Zeneca

12 Ärende nr IV/M.1440 – Lucent Technologies/Ascend Communications

13 Ärende nr IV/M.1433 – Carrier Corporation/Toshiba

14 Ärende nr IV/M.1456 – Dura/Adwest

15 Ärende nr IV/M.1415 – BAT/Rothmans

16 Ärende nr IV/M.1467 – Rohm and Haas/Morton

17 Ärende nr IV/M.1493 – UTC/Sundstrand

18 Ärende nr IV/M.1518 – Lear/United Technologies

19 Ärende nr IV/M.1532 – BP Amoco/Atlantic Richfield

20 Ärende nr IV/M.1383 – Exxon/Mobil

21 Ärende nr IV/M.1512 – DuPont/Pioneer Hi-Bred International
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22 Ärende nr IV/M.1560 – TI Group/Walbro

23 Ärende nr IV/M.1561 – Getronics/Wang

24 Ärende nr IV/M.1580 – CAI/Platinum

25 Ärende nr IV/M.1551 – AT&T/MediaOne

26 Ärende nr IV/M.1404 – General Electric/ALSTOM

27 Ärende nr IV/M.1612 – Walmart/ASDA

28 Ärende nr IV/M.1470 – Goodyear/Sumitomo

29 Ärende nr IV/M.1623 – Allied Signal/MTU

30 Ärende nr IV/M.1643 – IBM/Sequent

31 Ärende nr IV/M.1682 – Ashland/Superfos

32 Ärende nr IV/M.1630 – Air Liquide/BOC

33 Ärende nr IV/M.1601 – Allied Signal/Honeywell

34 Ärende nr IV/M.1618 – Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 Ärende nr IV/M.1603 – General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 Ärende nr IV/M.1589 – Meritor/ZF Friedrichshafen

37 Ärende nr IV/M.1598 – Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 Ärende nr IV/M.1631– Suez Lyonnaise/Nalco

39 Ärende nr IV/M.1588 – Tyco/Raychem

40 Ärende nr IV/M.1699 – TPG Baccus/Bally

41 Ärende nr IV/M.1694 – EMC/Data General

42 Ärende nr IV/M.1653 – Buhrmann/Corporate Express

43 Ärende nr IV/M.1711 – Tyco/Siemens

44 Ärende nr IV/M.1689 – Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US

45 Ärende nr IV/M.1711 – Tyco/Siemens
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46 Ärende nr IV/M.1723 – Illinois Tool Works/Premark

47 Ärende nr IV/M.1538 – Dupont/Sabanci

48 Ärende nr IV/M.1768 – Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 Ärende nr COMP/M.1765 – KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50 Ärende nr COMP/JV.27 – Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 Ärende nr COMP/M.1775 – Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 Ärende nr COMP/M.1693 – Alcoa/Reynolds

53 Ärende nr COMP/M.1763 – Solutia/Viking Resins

54 Ärende nr COMP/M.1671 – Dow Chemical/Union Carbide

55 Ärende nr COMP/M.1784 – Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 Ärende nr COMP/M.1767 – AT&T/IBM/INTESA

57 Ärende nr COMP/M.1683 – The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 Ärende nr COMP/M.1636 – MMS/DASA/ASTRIUM

59 Ärende nr COMP/M.1817 – Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Övriga ärenden (303)

01 Se fotnot

02 Ärende nr IV/36488 – Sabre/Amadeus

03 Se fotnot

04 Ärende nr IV/37506 – DVD

05 Se fotnot

06 Se fotnot

07 Se fotnot
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08 Ärende nr IV/36880 – BT/VeriSign

09 Ärende nr IV/37612 – Techjet Aerofoils Limited

10 Se fotnot

11 Se fotnot
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BILAGA 2
DE AMERIKANSKA MYNDIGHETERNAS ANMÄLNINGAR TILL

EUROPEISKA KOMMISSIONEN — 1.1.1999-31.12.1999

Koncentrationsärenden (304)

01 Exxon/Mobil

02 GNK/Interlake

03 Barnes & Noble/Bertelsmann (samriskföretag)

04 T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05 Cobe/Sorin

06 Signature/AMR Combs

07 Imetal/English China Clays PLC

08 Micrion/FEI

09 BOC Group/Air Products & Chemicals

10 Hoechst/Rhone Poulenc/Aventis

11 Astra/Zeneca

12 Steag/AGA

13 Lockheed Martin/Comsat

14 British Aerospace/GEC-Marconi

15 Tomkins/ACD Tridon

16 Intergraph/Carl Zeiss (JV)

17 Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18 Albright & Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (JV)
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20 Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon

21 Se fotnot

22 Global Industrial Technologies/RHI

23 Irving Materials/Lehigh Portland Cement

24 Fiat/Case

25 Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26 Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27 Signal/Vertex

28 VNU/Nielsen Media Research

29 Union Carbide/Dow Chemical

30 Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des Eaux

31 Se fotnot

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 Se fotnot

35 BP Amoco/ARCO

36 Se fotnot

37 VEBA/Lyondell

38 Se fotnot

39 Rohm and Haas/Morton
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Övriga ärenden (305)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 Se fotnot

03 Criminal investigation: Public Real Estate Foreclosure Auctions in Brooklyn

04 Se fotnot

05 Se fotnot

06 Se fotnot

07 Se fotnot

08 Brottsutredning: Graphite Electrodes

09 Brottsutredning: Sorbates

10 Brottsutredning: Vitamins
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Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om tillämpning av avtalet mellan
Europeiska Gemenskaperna och Kanadas Regering om tillämpningen av deras
konkurrenslagstiftning, 17 juni 1999–31 december 1999

1. Inledning

Den 17 juni ingick Europeiska kommissionen ett avtal med Kanadas Regering om tillämpning av deras
konkurrenslagstiftning (306) («avtalet») i syfte att främja samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna.
Avtalet godkändes genom rådets och kommissionens gemensamma beslut av den 29 april 1999 (307).
Avtalet var tillämpligt från och med den dag då det undertecknades. Den skriftväxling som nämns i
avtalet ansågs teoretiskt sett ha ägt rum samtidigt som avtalet undertecknades, eftersom den utgör en
integrerande del av avtalet.

Denna första rapport omfattar en relativt kort period, och därför har det i många fall inte varit möjligt
att identifiera viktiga utvecklingstrender eller dra definitiva slutsatser.

Många av de ärenden som anmälts under den aktuella perioden håller fortfarande på att undersökas,
särskilt ärenden som omfattas av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, och därför är det inte möjligt att
diskutera dem i detalj eller att nämna dem vid namn, utom i de fall då de redan varit föremål för ett
yttrande eller tillkännagivande från kommissionen.

Däremot har koncentrationsärenden som anmäldes och var föremål för samarbete med stöd av avtalet
oftast redan avslutats på grund av de strikta tidsfrister som föreskrivs i koncentrationförordningen (308),
och därför kan dessa ärenden diskuteras i denna rapport.

Dessutom har den sekretess som omger kanadensiska förfaranden och den sekretesskyldighet som 
åligger Europeiska gemenskaperna enligt artikel X i avtalet betytt att även om kommissionen har slutfört sin
undersökning och avslutat ärenden, har det varit nödvändigt att begränsa hänvisningarna till specifika 
ärenden som fortfarande undersöks av de kanadensiska myndigheterna eller i övrigt omfattas av sekretess.

Trots dessa begränsningar är det meningen att denna rapport skall ge en bild av hur omfattande
samarbetet är mellan kommissionen och det kanadensiska konkurrensverket och hur det är beskaffat.

2. Avtalet

De viktigaste bestämmelserna i avtalet kan sammanfattas på följande sätt:

— Ärenden som undersöks av den ena partens konkurrensmyndigheter skall anmälas, om dessa ärenden
påverkar den andra partens väsentliga intressen (artikel II), och informationsutbyte om allmänna
frågor som gäller genomförande av konkurrensreglerna (artikel III).
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— Samarbete och samordning av åtgärder som vidtas av de båda parternas konkurrensmyndigheter
(artikel IV).

— «Passiv hövlighet», varmed avses att varje part skall beakta den andra partens väsentliga intressen
när den vidtar åtgärder för att tillämpa sina konkurrensregler (artikel VI).

— «Aktiv hövlighet», varmed avses att varje part får begära att den andra parten, med stöd av sin egen
lagstiftning, vidtar lämpliga åtgärder i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet som utövas på
dess territorium och som påverkar den begärande partens väsentliga intressen (artikel V).

Dessutom klargörs det i avtalet att ingen av dess bestämmelser får tolkas på ett sätt som är oförenligt
med den gällande lagstiftningen i Europeiska gemenskaperna och Kanada (artikel XI). Framför allt är
konkurrensmyndigheterna bundna av sina interna regler om skydd för konfidentiell information de
samlar in i samband med sina undersökningar (artikel X).

3. Anmälningar

3.1 Antal anmälda ärenden (309): 4 (EU) 3 (Kanada)

Under perioden 17 juni 1999–31 december 1999 anmälde kommissionen fyra ärenden. Kommissionen
mottog anmälningar från det kanadensiska konkurrensverket i tre ärenden under samma period. Även
om antalet anmälningar kanske inte verkar så stort, har anmälningarna skapat ett viktigt underlag för
samarbete med tanke på den korta tid avtalet har gällt och mot bakgrund av de anmälda ärendenas art.
Tendensen är att kommissionens anmälningar av koncentrationsärenden ökar snabbare än anmälningarna
av övriga konkurrensärenden.

3.2 Praktiska åtgärder

Under den aktuella perioden vidtog kommissionen några praktiska åtgärder för att säkerställa att den
fullgör sina skyldigheter enligt det nya avtalet, särskilt för att säkerställa att ärenden som omfattas av
anmälningskriterierna anmäls på vederbörligt sätt.

För att anmälningar som görs med stöd av avtalet skall kunna spåras, ändrades databasen för anmälningar
så att detaljerad information om anmälningarna kan föras in i den. Detta är i linje med den policy som
tillämpas av GD Konkurrens, dvs. att datorisera arbetet om det kan medföra effektivitetsfördelar. Nu kan
handläggare av koncentrationsärenden vid de behöriga enheterna mata in i databasen den information
som är nödvändig för att en anmälan skall kunna göras. Databasen över anmälningar innehåller dock inte
konfidentiell information som GD Konkurrens samlat in i samband med undersökningen av ett ärende
eftersom denna information finns i en dossier med begränsat tillträde.

3.3 Anmälningar till medlemsstaterna

En kopia av samtliga anmälningar som tas emot av det kanadensiska konkurrensverket skickas till den
medlemsstat eller de medlemsstater vars intressen kan påverkas, och samtidigt översänds de till de

(309) Siffrorna anger antalet ärenden som anmäldes med stöd av artikel II i avtalet. Anmälningar görs i olika skeden
av undersökningarna och det formella förfarandet i ett ärende. Därför kan antalet anmälningar vara större.
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behöriga enheterna vid GD Konkurrens. På samma sätt skickas kopior till den medlemsstat eller de
medlemsstater vars intressen påverkas, när GD Konkurrens gör anmälningar till det kanadensiska
konkurrensverket.

4. Samarbete

Kommissionen har mycket positiva erfarenheter av samarbetet med sin kanadensiska motsvarighet i
individuella ärenden sedan den 17 juni 1999. Många av de ärenden där parterna haft anledning att
kontakta varandra håller dock fortfarande på att undersökas av någondera parten och kan därför inte
diskuteras.

Samarbetets art är beroende av det individuella ärendet och kan till exempel gälla enkla förfrågningar
om tidtabellen för förfaranden eller samordningen av föreslagna korrigerande åtgärder.

Dessutom höll det kanadensiska konkurrensverket och GD Konkurrens sitt första bilaterala möte enligt av-
talet den 30 september 1999. Dessa bilaterala möten är en viktig genomförandeåtgärd i den mening som av-
ses i artikel VIII i avtalet. Mötet ägde rum i en vänlig atmosfär och skapade ett gott underlag för att utveckla
ytterligare ömsesidigt samarbete. Dagordningen omfattade de genomförandeåtgärder som parterna vidtagit
efter det att avtalet trätt i kraft. De första anmälningarna och det därpåföljande samarbetet blev också före-
mål för en kort genomgång. Viktiga konkurrenspolitiska frågor av allmänt intresse diskuterades ingående.
Båda parter lade fram idéer om hur samarbetet skulle kunna främjas och man kom överens om att idéerna
skulle vidareutvecklas pragmatiskt på grundval av erfarenheterna av avtalet.

5. Några ärenden

Den första anmälan från Kanada den 30 juni 1999 gällde en undersökning på marknaden för vitaminer och
angränsande produkter. Vid tidpunkten för det första bilaterala mötet tillkännagav det kanadensiska kon-
kurrensverket att den f.d. vice verkställande direktören för Chinook Group Ltd.:s försäljningsavdelning
hade dömts till nio månaders fängelse för att ha deltagit i en omfattande internationell sammansvärjning som
hade till syfte att fastställa priser och dela upp marknaderna för kolinklorid.

Ett ärende som fått stor uppmärksamhet i Kanada var den tillkännagivna koncentrationen Onex/Canada Air-
lines/Air Canada som också anmälts till kommissionen med stöd av koncentrationsförordningen. Kommiss-
sionen anmälde ärendet till det kanadensiska konkurrensverket den 23 september 2000, varefter det kana-
densiska konkurrensverket lade in en begäran om samarbete. Vid tidpunkten för begäran hade det kanaden-
siska konkurrensverket ingen behörighet i ärendet eftersom tillämpningen av den kanadensiska konkurren-
slagstiftningen hade uppskjutits. Dessutom fördes diskussioner i syfte att ge konkurrenspolitiska råd om hur
konkurrensen bäst skulle främjas i den kanadensiska flygbranschen. Anmälan av koncentrationen till
kommissionen återtogs slutligen när det blev klart att transaktionen inte skulle kunna genomföras.

6. Slutsats

Avtalet har börjat framgångsrikt. Det hade full verkan endast fjorton dagar efter att det undertecknats
och trätt i kraft. Varje ärendes där samarbete har bedrivits har visat sig vara av stort intresse för
åtminstone den ena parten.
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V — TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTA-
TERNA

Detta kapitel bygger på bidrag från medlemsstaternas konkurrensmyndigheter. Mer detaljerad
information om dessa myndigheters verksamhet återfinns i de nationella rapporter som utarbetas av de
flesta av dem.

A — Utveckling på lagstiftningsområdet

I nio länder har konkurrenslagstiftningen inte ändrats under 1999. Dessa länder är Tyskland, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal och Förenade kungariket.

Däremot har betydande ändringar av denna lagstiftning gjorts i Österrike, Belgien och Spanien. Lagarna
i Belgien (bland annat om självständigt fungerande samriskföretag), Spanien (bland annat om
koncentrationer) och i Sverige (om avtal av mindre betydelse) har tillnärmats gemenskapsrätten.

I Förenade kungariket har man fortsatt arbetet med att förbereda den nya konkurrenslagens
ikraftträdande den 1 mars 2000, och det finns planer på en revidering av lagstiftningen om kontroll av
företagskoncentrationer. Planerade lagändringar har tillkännagetts i Danmark, Frankrike, Irland,
Luxemburg och Sverige.

Österrike

I juli 1999 antog det österrikiska parlamentet en lag om karteller som trädde i kraft den 1 januari 2000.
Den är en omarbetning och förbättring av den gamla lagen om karteller (Kartellgesetz) från 1988.

De viktigaste nyheterna kan sammanfattas på följande sätt:

— Kartellgericht får nu ingripa på eget initiativ: i fråga om vissa typer av förfaranden kunde den tidigare
ingripa endast på begäran av en administrativ myndighet.

— Förbudsprincipen utsträcktes till att omfatta samordnade förfaranden.

— Antagandet infördes att företag med en marknadsandel på mer än 30 % har en dominerande ställning.

— Ett försäljningspris som är lägre än kostnaderna klassificeras uttryckligen som missbruk av en
dominerande ställning.

— Tillämpningen av inadekvata tidsfrister för anstånd med betalningar och räntor klassificeras
uttryckligen som missbruk av en dominerande ställning.

— Anmälningsskyldigheten avskaffades i fråga om koncentrationer av mindre betydelse.

— Tröskelvärdena för ingripande i fråga om koncentrationer som omfattades av anmälningsskyldigheten
höjdes något (från 3,5 miljarder österrikiska schilling till 4,2 miljarder schilling för den totala globala
omsättningen, 210 miljoner schilling för den totala omsättningen i Österrike och en höjning från 5 mil-
joner schilling till 28 miljoner schilling för omsättningen för minst två företag på global nivå).
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— Beaktande av omsättningen utomlands vid beräkning av tröskelvärdena för ingripande med tanke på
kontrollen av företagskoncentrationer.

— Synpunkterna på den ändrade lagen om karteller visar att diskussionen bör fortsätta.

Belgien

Sedan 1991 har Belgien en konkurrenslag som omfattar tre ämnesområden: det första motsvarar artikel
81, det andra artikel 82 och det tredje EG:s koncentrationsförordning. Två lagar från 26 april 1999 ändrar
lagen av den 5 augusti 1991 på ett antal punkter. Den konsoliderade versionen av denna lag fastställdes
genom ett kungligt beslut av den 1 juli 1999 (offentliggjort i Moniteur Belge den 1 september 1999).

a) Koncentrationskontroll

De två lagarna av den 26 april 1999 innebär framför allt en översyn av reglerna om kontroll av
företagskoncentrationer.

— Det viktigaste tröskelvärdet som avgör skyldigheten att anmäla koncentrationer är för närvarande
följande: den individuella omsättningen i Belgien för minst två av de berörda företagen måste uppgå
till minst 15 miljoner euro (ca 605 miljoner belgiska franc). Det andra tröskelvärdet uppnås när de
berörda företagens totala omsättning i Belgien uppgår till mer än 40 miljoner euro (ca 1,6 miljarder
belgiska franc). Dessa två tröskelvärden är kumulativa.

— Alla självständigt fungerande samriskföretag (kooperativa och koncentrativa) bör anmälas som kon-
centrationer om tröskelvärdena för anmälan överskrids. De nya bestämmelserna grundar sig på förord-
ning (EG) nr 1310/97. Belgien har därmed bringat sin konkurrenspolitik i överensstämmelse med denn-
na förordning. Kooperativa samriskföretag av belgisk omfattning kommer därför att bedömas både mot
bakgrund av procedurreglerna för kontroll av företagskoncentrationer och enligt kriterierna i artikel 2 i
den belgiska konkurrenslagen.

— Om parterna tillsammans kontrollerar minst 25 % av den relevanta marknaden i Belgien, förklaras
koncentrationen förenlig med EU:s konkurrensregler.

— Parterna har för närvarande en anmälningsfrist på en månad i stället för sju dagar från och med den
dag då avtalet undertecknades.

— Den första fasen av undersökningen av koncentrationen omfattar 45 dagar. Den andra fasen har
minskat från högst 75 till högst 60 dagar.

— För närvarande får parterna i en koncentration dessutom anmäla ett utkast till avtal.

— Parterna kan när som helst under den första fasen ändra avtalet och till exempel föreslå åtaganden.

— Om konkurrensrådet beslutar att inte godkänna en koncentration, kan parterna överklaga hos
ministerrådet.
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b) Förfarandet i fall av karteller och missbruk av dominerande ställning

— Klagomål och avtal måste numera lämnas till konkurrensrådet, som hänskjuter dem till det nya
organet Corps des rapporteurs som införts genom lag.

— Avtal enbart mellan småföretag undantas från anmälningsskyldigheten. De kan således beviljas ett
undantag utan att de behöver anmäla sina avtal.

— Konkurrensrådet måste fatta beslut i ett ärende inom sex månader efter det att Corps des rapporteurs
avgett sin rapport.

Vad gäller förhandsavgöranden måste en domstol som ombetts avgöra ett mål vars utgång beror på
huruvida ett konkurrensförfarande är lagligt eller inte, hänskjuta ärendet till appellationsdomstolen i
Bryssel. Öppenheten ökas ytterligare av att alla domstolar är skyldiga att inom åtta dagar underrätta det
belgiska konkurrensverket om alla beslut eller domar som fastställer lagligheten hos en tillåten praxis.

Danmark

Den danska konkurrenslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1998, ändrades inte 1999. Ett
ändringsförslag har dock utarbetats för att bringa den i fas med lagarna i övriga EU-medlemsstater och
i unionen. Lagförslaget bör också ge Danmark, i likhet med övriga medlemsstater, möjlighet att tillämpa
den princip om decentralisering av konkurrensärenden som kommissionen haft för avsikt att genomföra.

Lagförslaget bör därför ge de danska konkurrensmyndigheterna möjlighet att direkt tillämpa EU:s
konkurrensregler och utdöma böter i fall där en dominerande ställning missbrukats första gången.
Förslaget innehåller dessutom bestämmelser om kontroll av företagskoncentrationer.

Lagförslaget kommer sannolikt att läggas fram för det belgiska parlamentet under våren 2000.

Spanien

Lag nr 16/1989 om skydd för konkurrensen har ändrats i fråga om koncentrationer genom det kungliga
dekretet nr 6/1999 om brådskande åtgärder för avreglering och främjande av konkurrens, som trädde i
kraft den 19 april 1999. Dekretet innebär på många punkter en tillnärmning till
gemenskapslagstiftningen.

1. Genom dekretet införs en skyldighet att anmäla koncentrationer mellan företag som inte omfattas av
gemenskapens kontroll av företagskoncentrationer och som uppfyller någotdera av följande två
kriterier: a) de har en marknadsandel på 25 % eller mer av den nationella marknaden eller en
definierad geografisk marknad inom denna, eller b) en total omsättning i Spanien på mer än 40
miljarder pesetas under det senaste räkenskapsåret, så snart minst två av de deltagande företagen
uppnår en individuell omsättning i Spanien på mer än 10 miljarder pesetas. Enligt lagen skall
företagen kunna samråda med det spanska konkurrensverket på förhand för att få veta om de
omfattas av anmälningsskyldigheten.

2. I lagen definieras begreppet koncentration mellan företag som en stabil ändring av kontrollstrukturen
för de berörda företagen. Ett samriskföretag betraktas som ett koncentration om företaget i fråga på
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ett varaktigt sätt utför samma uppgifter som en självständig ekonomisk enhet och inte har till syfte
att eller väsentlig effekt att samordna konkurrensbeteendet för de företag som förblir självständiga.

3. Underlåtelse att iaktta skyldigheten att anmäla en koncentration eller en planerad koncentration kan
bestraffas med böter på upp till 5 miljoner pesetas plus 2 miljoner pesetas per dag för försenad
anmälan om konkurrensverket har begärt att transaktionen skall anmälas.

4. Enligt det kungliga dekretet nr 6/1999 har företagen möjlighet att göra åtaganden eller ändra
transaktionen inom en månad, om den skulle orsaka snedvridningar av konkurrensen som är lätta att
åtgärda. Ekonomi- och finansministeriet kan godkänna transaktionen mot bakgrund av de gjorda
åtagandena och konkurrensverkets preliminära synpunkter, om åtagandena anses tillräckliga eller,
om så inte är fallet, hänskjuta ärendet till konkurrensdomstolen.

Dessutom ändrades lag nr 16/89 om skydd för konkurrensen genom lag nr 52/99 av den 28 december
1999 (Spaniens officiella tidning – BOE - 29.12.1999) om ändring av lag nr 16/89. Några tillägg fogades
till lagen.

1. Klassificeringen av beteende, artikel 6 (missbruk av dominerande ställning), ändrades så att den
också omfattar fall av missbruk av ekonomiskt beroende, en term som bör anses avse en situation
som kunder eller leverantörer befinner sig i när de inte har något motsvarande alternativ att utöva
sin verksamhet. Ett sådant kommer att antas föreligga när en leverantör måste bevilja förmåner som
är större än vanliga rabatter som beviljas motsvarande köpare. Dessutom anses följande fall utgöra
missbruk av dominerande ställning: a) omotiverat avbrytande av affärsrelationerna och b) hot om ett
sådant avbrott för att uppnå fördelar i affärshänseende.

Undantag får göras från förbudet i artikel 1 (konkurrensbegränsande avtal) endast i sådana fall där en
bestämmelse på lagnivå uttryckligen tillåter eller föreskriver en begränsning.

2. En ny situation som medför godkännande av avtal och konkurrensbegränsande förfaranden fogades
till lagen, dvs. fall där avtal och förfaranden på grund av de är av mindre betydelse inte kan påverkan
konkurrensen i någon väsentlig utsträckning.

Det infördes en ny mekanism för att öka samordningen med de allmänna domstolarna, vilket ger
konkurrensdomstolen möjlighet att på begäran avge yttrande om vilket ursprung och vilka effekter de
skador och andra effekter de beteenden har som den kommer att fälla utslag om.

3. Konkurrensdomstolen kommer att ha möjlighet att inleda undersökningar av statligt stöd på eget
initiativ.

4. Beträffande förfarandet har följande nyheter införts: a) möjligheterna till undersökningar och
kontroller vid besök i företagens lokaler har förtydligats och utvidgats, b) bestämmelser har införts
om att ett ärende kan avslutas mot åtaganden som görs av parterna och undersöks av myndigheterna
på vederbörligt sätt, vilket kallas «avtalsenligt avslutande», c) ändringar har gjorts för att göra de
organ som ansvarar för att skydda konkurrensen effektivare och d) deras funktioner har definierats
mer exakt och deras ansvarsområden har begränsats i förhållande till andra institutioner.

5. Den nya lagen ger regeringen ett mandat att före oktober 2000 utarbeta en ny reform som definierar
de autonoma samfundens befogenheter i konkurrensfrågor, vilket nyligen erkändes av
författningsdomstolen.
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6. Det bör slutligen nämnas att lagen fått en större branschövergripande täckning som omfattar hela
ekonomin, och det preciseras att de organ som ansvarar för skyddet för konkurrensen ensamma bär
ansvaret för att tillämpa lagen, och de sektoriella regleringsmyndigheternas roll anges särskilt.

Frankrike

Regeringen har tillkännagett att ett lagförslag utarbetats om ekonomisk lagstiftning, som skall innehålla
bestämmelser som skall göra tillämpningen av konkurrenslagen effektivare.

Irland

Beslut nr 528 av den 4 december 1998 från Authority’s Category Certificate/Licence (gäller avtal mellan
leverantörer och återförsäljare) trädde i kraft den 1 januari 1999. Detta beslut, som i den irländska
lagstiftningen motsvarar en gruppundantagsförordning i gemenskapsrätten, gäller från och med den 1
januari 1999 till och med den 31 december 2003.

Competition & Mergers Review Group, som utsetts av regeringen, publicerade 1999 en serie
diskussionsunderlag om den irländska konkurrenspolitiken i framtiden. Diskussionsunderlagen
tillhandahålls av konkurrensmyndighetens sekretariat (Secretariat of the Competition Authority), Kildare
Street, Dublin 1.

Luxemburg

Det forskningsarbete som ministeriet bedrivit i samarbete med den hjärntrust för ekonomisk rätt vid det
offentliga forskningscentret vid universitetscentret i Luxemburg för att modernisera lagen av den 17 juni
1970 om handelsbegränsande förfaranden slutfördes 1999. Reformprojektet är en politisk prioritet för
ekonomiministeriret, och det kommer att gå genom de lagstiftande organen under 2000.

Nederländerna

Inga ändringar tillkännagavs i fråga om konkurrenslagen (MW), som trädde i kraft den 1 januari 1998,
eller i fråga om de förordningar om offentliga förvaltningen, närmast gällande gruppundantag, som
antagits med stöd av konkurrenslagen. Den nederländska konkurrensmyndigheten (Nederlandse
Mededingingsautoriteit – NMa) har tillämpat lagen, som i stor utsträckning bygger på
gemenskapslagstiftningen.

Ett av de områden som fick uppmärksamhet under 1999 var konkurrenskontrollen. NMa har det allmänna
ansvaret för denna kontroll. Ministerrådet hade beslutat att så långt som möjligt begränsa antalet sektoriella
regler och tillsynsorgan. Därför fogades följande bestämmelser till den nya lagstiftningen, framför allt i syf-
te att genomföra nya EU-förordningar som innehåller avregleringsåtgärder.

NMa är den myndighet som utövar tillsyn över gaslagens efterlevnad. NMa har vissa särskilda befogenheter
i detta avseende, till exempel att bevaka planerade förhandlingar om tillträde till gastransportnätet. 
Genom ellagen utsågs däremot en annan tillsynsmyndighet, dvs. DTE (Dienst Uitvoering en Toezicht 
Elektriciteitswet), som är en avdelning inom NMa. På telekommunikationsområdet beslutade lagstiftaren
att utse en provisorisk självständig tillsynsmyndighet, dvs. OPTA (Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit). NMa och OPTAhar undertecknat ett avtal som fastställer deras samarbete på
telekommunikationsområdet. OPTA har också utsetts till tillsynsmyndighet i ett förslag till en ny postlag.
NMa fortsätter givetvis att ha ansvar för tillämpningen av konkurrenslagen både inom el- och telesektorn.
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Förenade kungariket

Den brittiska regeringen fortsatte att förbereda det fullständiga genomförandet av 1998 års konkurrenslag
(Competition Act 1998), som äger rum den 1 mars 2000. Syftet med denna lag är att förstärka den
brittiska konkurrenslagstiftningen genom att ersätta en stor del av det gällande systemet med två förbud
som ligger mycket nära artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

När förbuden i lagen träder i kraft den 1 mars 2000, ersätter de 1976 års lag om konkurrensbegränsande
handelsförfaranden, (Restrictive Trade Practices Act 1976), 1976 års lag om återförsäljningspriser
(Resale Prices Act 1976) samt största delen av 1980 ås konkurrenslag (Competition Act 1980). Den nya
lagen ger generaldirektören för bevakande av goda affärsseder (Director general of Fair Trading) större
undersöknings- och verkställighetsbefogenheter, däribland befogenheter att utdöma böter och förordna
om interimistiska åtgärder. Lagen kommer att tillämpas och genomföras av generaldirektören och, vad
gäller de reglerade sektorerna, av regleringsmyndigheterna för sektorerna för telekommunikationer, gas
och el, vattentjänster och järnvägstransporter. Office of Fair Trading har lanserat ett omfattande program
för att informera företagen om konsekvenserna av den nya lagen, bland annat genom att publicera ett
antal riktlinjer. Alla hittills publicerade riktlinjer kan fås från Office of Fair Trading eller finns på dess
hemsida på adressen www.oft.gov.uk.

Den nuvarande brittiska konkurrenslagstiftningen gäller till den 1 mars 2000. Lagen om
konkurrensbegränsande handelsförfaranden kommer dock att gälla endast i ändrad form, och anmälan
kommer att krävas endast i fråga om avtal om fastställande av priser och ändringar av gällande avtal som
registrerats hos generaldirektören, som behåller sina befogenheter att kräva att andra avtal som anses
konkurrensbegränsande skall underkastas hans bedömning. Monopolbestämmelserna i lagen om goda
affärsseder (Fair Trading Act) från 1973, som ger generaldirektören möjlighet att hänskjuta vissa ärenden
till Competition Commission, kommer att fortsätta gälla efter mars 2000, och efter april 2000 har
generaldirektören större befogenheter att undersöka monopol.

Under 1999 upprättades dessutom Competition Commission, som ersätter den tidigare Monopolies and
Mergers Commission. Competition Commission kommer att fortsätta undersöka monopol- och
koncentrationsärenden som omfattas av lagen om goda affärsseder. När förbuden enligt 1998 års lag väl
trätt i kraft, kommer Competition Commission dock att också fungera som appellationsdomstol för beslut
som fattas av generaldirektören (och de sektoriella regleringsmyndigheterna som har motsvarande
befogenheter enligt denna lag).

Det är domaren Sir Christopher Bellamy QC, tidigare ledamot av förstainstansrätten, som kommer att
vara ordförande för appellationdomstolen för Competition Commission.

Ett av syftena med den nya lagen är att i så stor utsträckning som möjligt anpassa de nationella reglerna
till EU-reglerna. I artikel 60 i den nya lagen föreskrivs det att de brittiska myndigheterna i mån av
möjlighet och med beaktande av eventuella skillnader skall lösa konkurrensproblem enligt principerna i
fördraget och EG-domstolarnas rättspraxis.

Den nya lagen kommer inte att ha någon direkt inverkan på den brittiska lagstiftningen om företagskoncen-
trationer, som kommer att fortsätta bedömas enligt de relevanta bestämmelserna i Fair Trading Act från 1973.
Avtal som utmynnar i koncentrationer i den mening som avses i 1973 års lag kommer generellt att uteslutas
från tillämpningsområdet för 1998 års lag, på samma sätt som begränsningar som anses accessoriska till
dessa avtal. Regeringen har tillkännagivit sin avsikt att se över hur effektiv den gällande brittiska lagstift-
ningen om företagskoncentrationer är, särskilt ministeriernas roll i detta avseende och tidtabellen för under-
sökningar, och handels- och industriministeriet publicerade ett diskussionsunderlag om detta i augusti.
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Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga giltighetstiden till och med den 30 juni 2001 för förordningen om
gruppundantag för detaljhandelskedjor.

Regeringens proposition om företagskoncentrationer (proposition 1998/99:144) innehåller förslag till
ändring av bestämmelser om företagsförvärv, som ingår i konkurrenslagen. Lagförslaget innebär en ny
anpassning till gemenskapsreglerna på detta område. Begreppet företagsförvärv har ersatts av begreppet
koncentration enligt EU:s modell. Samriskföretag och accessoriska begränsningar bör bedömas enligt
reglerna om koncentrationer på samma sätt som enligt gemenskapsreglerna. Möjligheterna till informell,
konfidentiell förhandsanmälan har förbättrats. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2000.

Konkurrensverkets allmänna riktlinjer om avtal av mindre betydelse har omarbetats bland annat på
grundval av de ändringar som gjordes i kommissionens motsvarande tillkännagivande från 1997. I sina
nya allmänna riktlinjer (KKVFS 1999:1) förklarar Konkurrensverket hur den tolkar uttrycket «på ett
märkbart sätt» i paragraf 6 i konkurrenslagen. Det tidigare generella tröskelvärdet på 200 miljoner
svenska kronor för omsättning har strukits och horisontella och vertikala avtal särskiljs numera med
avseende på tröskelvärdet för marknadsandelar. I fråga om horisontella avtal anser Konkurrensverket att
ett samarbete inte påverkar konkurrensen på ett märkbart sätt om företagen tillsammans en
marknadsandel som är mindre än 10 % av den relevanta marknaden. För vertikala avtal är tröskelvärdet
däremot 15 %. Små företag med en årsomsättning som är mindre än 30 miljoner svenska kronor får ingå
konkurrensbegränsande avtal på det villkoret att deras sammanlagda marknadsandel är högst 15 % utan
att detta samarbete omfattas av förbudet i artikel 6 i konkurrenslagen. Vissa typer av avtal, såsom
horisontella prisavtal och vertikala avtal om områdesskydd, anses dock fortfarande begränsa
konkurrensen i en avsevärd utsträckning i linje med kommissionens tillkännagivande.

På regeringens begäran beskrev och analyserade Konkurrensverket konkurrensläget i Sverige under 90-
talet och lade fram förslag till åtgärder för att förstärka konkurrensen. Konkurrensverket föreslår i sin
rapport vissa konkreta åtgärder inom viktiga ekonomiska sektorer samt att framför allt konkurrenslagen
skall ändras. De viktigaste förslagen har till syfte att ge Konkurrensverket effektivare verktyg i kampen
mot karteller. Det föreslås till exempel att allvarliga överträdelser av förbudet mot konkurrenshämmande
samarbete skall kunna jämställas med ett brott, och att strikt konfidentialitet och uttryckliga
bestämmelser om nedsättning av böter skall införas för företag som hjälper till att avslöja karteller.
Konkurrensverket föreslår också att den skall ges möjlighet att utbyta information med
konkurrensmyndigheterna i övriga medlemsstater och ge dem handräckning.

B — De nationella myndigheternas tillämpning av gemenskapens kon-
kurrensregler

För närvarande saknar konkurrensmyndigheterna i sju medlemsstater (Österrike, Danmark, Finland,
Irland, Luxemburg, Förenade kungariket, Sverige) befogenheter att direkt tillämpa artiklarna 81.1 och
82. I Danmark föreligger dock ett lagförslag som bör ge konkurrensmyndigheterna möjlighet att direkt
tillämpa konkurrensreglerna i EG-fördraget.

Under 1999 tillämpades artiklarna 81.1 och 82 av konkurrensmyndigheterna i Tyskland, Spanien och
Frankrike. De franska och nederländska myndigheterna har anmält fall där artikel 9 i
koncentrationsförordningen har tillämpats. De nederländska myndigheterna har nämnt tillämpningen av
meddelandet om samarbete mellan kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna avseende
tillämpningen av artiklarna 81 och 82. Andra myndigheter, till exempel de finska och luxemburgska
myndigheterna, har nämnt samarbete med kommissionen, dock utan att hänvisa till själva meddelandet.
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Detta kapitel innehåller också en sammanfattning av beslut, fattade med stöd av nationell lagstiftning,
som tillkännagetts av de nationella konkurrensmyndigheterna i Österrike, Danmark, Italien, Portugal och
Sverige, huvudsakligen på grund av beslutens betydelse ur gemenskapssynpunkt.

Tyskland

Under den iakttagna perioden tillämpade den federala kartellbyrån gemenskapens konkurrensregler i
följande ärenden:

a) De rekommenderade priser som det federala transport- och lagringsförbundet (Bundesverband
Spedition und Lagerei e.V., eller BSL) fastställt för samlastningstransporter som utförs av speditörer
vilka blev föremål för ett förfarande som inleddes genom tillämpning av artikel 85.1 i EG-fördraget
(numera artikel 81.1 i EG-fördraget), upphörde att gälla i slutet av 1998 och har inte förlängts. Den
federala kartellbyrån hade först meddelat att den förbjuder dessa rekommenderade priser och
förklarat att den tolererar dem till dess att den sjätte ändringen av konkurrenslagen träder i kraft den
1 januari 1999.

b) Det förfarande enligt artikel 86 i EG-fördraget (numera artikel 82) samt paragraferna 22.5 och 26.2
i den gamla tyska konkurrenslagen som inletts mot Deutsche Telekom AG (DTAG) för att företaget
vägrat lämna ut eller tagit ut alltför höga avgifter för uppgifter om abonnenter avslutades efter det
att DTAG hade lovat den federala kartellbyrån att den skulle upphöra med missbruket av sin
dominerande ställning.

c) I förfarandet avseende konkurrerande färjeföretags samanvändning av hamnanläggningar i
Puttgarden förbjöd den federala kartellbyrån, med stöd av artikel 82 i EG-fördraget och paragraf 19.4
punkt 4 i den tyska konkurrenslagen, genom ett beslut av den 21 december 1999 Scandlines
Deutschland GmbH att förvägra företaget Eidsiva Rederi ASA och en dansk-svensk grupp som
omfattade Stena Rederi AB tillträde till dessa hamnanläggningar. Beslutet har ännu inte vunnit laga
kraft.

d) Den federala kartellbyrån förbjöd samarbetet mellan Nordzucker AG och Union Zucker
Südhannover GmbH för gemensam saluföring av betsocker som producerats av partnerna. Beslutet
fattades med stöd av artikel 81.1 i EG-fördraget samt den första meningen i paragraf 28.1 och
paragraf 28.4 i förening med paragraf 12.1 i konkurrenslagen med anledning av samriskföretaget
Nordzucker GmbH & Co. KG:s dominerande ställning, som uteslöt en tillämpning av undantaget
enligt paragraf 28 i konkurrenslagen. Parterna har överklagat beslutet.

e) Företagen Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co.KG och Friedrich Tiemann
GmbH & Co anförde klagomål inför kommissionen för att de förvägrats tillträde till
hamnanläggningar och terminaler som kontrollerades av Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co.
(BLG). Kommissionen ansåg att detta ärende ankom på de nationella myndigheterna och uppmanade
den federala kartellbyrån att behandla klagomålet. Klagandena, som först ansåg att ärendet hade en
gemenskapsdimension och måste undersökas av kommissionen, vände sig därefter till den federala
kartellbyrån, som uppmanade svaranden att inkomma med synpunkter.

Varken Kammergericht Berlin eller högsta domstolen (Bundesgerichtshof) fattade några beslut genom
tillämpning av gemenskapens konkurrensregler under den granskade perioden.
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Österrike

1) Karteller, missbruk av dominerande ställning:

Verein für sauberen Wettbewerb (föreningen för en sund konkurrens) mot „Ja! Natürlich“. Spar,
den näst största kedjan av livsmedelsaffärer, anklagade sin främsta konkurrent, Billa, dotterbolag till den
tyska Rewe-koncernen, för att ha missbrukat sin dominerande ställning på den österrikiska marknaden
för biologisk mjölk. Genom att tillämpa exklusiva leverantörsavtal försökte Billa knyta till sig de största
mejerierna, som hade slutna uppsamlingsområden för biologisk obehandlad mjölk. Under processen vid
kartelldomstolen kunde det fastställas att även om Billa hade en dominerande ställning och hade ingått
motsvarande leverantörsavtal, orsakade denna situation dock inga flaskhalsar i fråga om andra
livsmedelskedjors tillgång till biologisk mjölk. I själva verket finns det för närvarande ganska många
mejerier som har tillräckliga kvantiteter biologisk mjölk.

Antenne Wien m.fl. mot ORF m.fl. Vissa regionalradiostationer, som startats den senaste tiden efter
avregleringen av marknaden för radiosändningar, har inlett ett samarbete inom reklamsektorn med ORF,
det offentliga programföretag som innehade monopolställning fram till för några år sedan.
Konkurrerande regionala radiostationer reagerade och hävdade att tillträdet till den nationella
reklammarknaden skulle kunna hotas. Kartelldomstolen ansåg att de begränsningar som ingick i
samarbetsavtalet utgjorde en s.k. «Absichtskartell». Reklambyråerna tillkännagav att de allvarligaste
konkurrensbegränsningarna skulle strykas ur avtalen.

M-Preis mot Coca-Cola. Käranden är en detaljhandelskedja för livsmedel, främst verksam i delstaten
Tyrolen. Den hävdar att svaranden, Coca-Cola, har en dominerande ställning på marknaden för
kolabaserade drycker eller marknaden för icke alkoholhaltiga drycker. M-Preis anser sig tvungen att köpa
svarandens produkter, eftersom de inte är utbytbara inom sektorn för livsmedelshandel. Företaget Coca-
Cola skulle ha missbrukat sin dominerande ställning genom att bevilja olagliga och godtyckliga rabatter
och genom att ålägga affärerna att driva reklam- och försäljningskampanjer för vissa produkter.
Kartelldomstolen har ännu inte avgjort målet.

2) Koncentrationer

Groupe Kika-Leiner/Michelfeit: Kika-Leiner ville förvärva en andel på 26 % och slutligen sammanlagt
100 % i Michelfeit, en möbelaffär. Marknaden för de relevanta produkterna är marknaden för detaljhandel
med möbler (däribland små detaljister och specialaffärer). I fråga om den geografiska marknaden har det
konstaterats att 90 % av kunderna förflyttar sig inom en radie på högst 35 kilometer för att köpa möbler, vil-
ket betyder att marknaden i det aktuella ärendet kan anses omfatta storstadsområdet Wien, eftersom Michel-
feit var verksamt endast inom detta område. Marknadsledaren Kika-Leiner och näst största konkurrenten
Michelfeit hade 23 % respektive 13 % av den relevanta marknaden. Kartelldomstolen fastslog i sitt beslut att
koncentrationen främjade uppkomsten av en dominerande ställning på marknaden, men godkände den på
det villkoret att marknadsandelen efter koncentrationen inte överstiger 30 % på den relevanta marknaden,
vilket tvingade den nya enheten att avyttra flera försäljningsställen.

Vonwiller/Farina/MPG och Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch är två samriskföretag som är verksamma
på den österrikiska marknaden för malning av spannmål. Kartelldomstolen undersökte främst
mjölmarknaden, som ytterligare kan uppdelas i tre sektorer: mjöl i silos, i säckar och förpackat mjöl för
detaljhandeln. Företagens marknadsandel påstods ligga på mellan 35 och 38 %. Kartelldomstolen
konstaterade att det i det ena fallet var fråga om ett koncentrativt samriskföretag men i det andra fallet
om ett avsiktligt konkurrensbegränsande beteende («Absichtskartell»). Den har nyligen bekräftat att
denna kartell är laglig.
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Belgien

Under 1999 fattade konkurrensrådet inga beslut med stöd av artiklarna 81 och 82. Nämnas bör dock ett
beslut som fattades genom tillämpning av den belgiska konkurrensrätten, men som samtidigt var av
intresse för gemenskapens konkurrenspolitik.

Konkurrensrådets beslut av den 21 januari 1999 angående metoder som tillämpas av officiella
motorcykelimportörer.

Ett antal självständiga importörer och distributörer av motorcyklar anförde klagomål mot fem officiell-
la importörer och deras yrkessammanslutning. De klagande parterna hävdade att de officiella importö-
rerna genom att fastställa förfarandet för att få ett intyg om överensstämmelse för motorcyklar som
parallellimporterades till Belgien och genom att utföra besiktningar dels missbrukade sin dominerande
ställning, dels, via sin yrkessammanslutning, hade ingått avtal om priser och andra villkor för erhåll-
lande av intyg om överensstämmelse för motorcyklarna för att skada de självständiga importörernas
konkurrensposition.

Konkurrensrådet fann att en officiell importör av ett visst motorcykelmärke, i egenskap av privat företag
med ensamrätt att genomföra kontroll av den tekniska överensstämmelsen för motorcyklar av ett visst
märke, hade en dominerande ställning på marknaden för utfärdande av intyg om överensstämmelse. De
officiella importörerna hade missbrukat sin dominerande ställning bland annat på följande sätt:

— De hade krävt att ansökningar om typgodkännande skulle ske via en officiell distributör, och denna
distributör skulle också följa proceduren till dess att ett intyg om överensstämmelse utfärdats.

— De hade krävt att en officiell distributör skulle leverera och montera reservdelar.

— De hade krävt att nya motorcyklar i form av byggsatser skulle förevisas i hopmonterat skick och
färdiga att tas i bruk för typgodkännande. De hade krävt att en del onödiga ljudtest skulle utföras på
motorcyklarna.

Konkurrensrådet ålade de officiella importörerna att upphöra med dessa förfaranden och att betala böter
på sammanlagt 45,8 miljoner belgiska franc.

Danmark

Eftersom konkurrenslagen inte innehåller några bestämmelser om kontroll av företagskoncentrationer,
behöver sådana transaktioner inte anmälas till de danska konkurrensmyndigheterna.

I fallet med den planerade koncentrationen mellan två danska mejerier, dvs. MD Foods och
Kløver Mælk, begärde det danska handels- och industriministeriet i mars 1999 att generaldirektoratet för
konkurrens skulle undersöka koncentrationens eventuella konsekvenser för den danska marknaden för
mjölkprodukter. Undersökningen skulle ge ministeriet möjlighet att avgöra om de danska myndigheterna
behövde hänskjuta ärendet till kommissionen, eftersom transaktionen saknade gemenskapsdimension
och därför inte behövde anmälas till kommissionen. Generaldirektoratet för konkurrens kom i sin
undersökning fram till att koncentrationen skulle kunna snedvrida konkurrensen såväl ur
konsumenternas synpunkt som ur konkurrenternas och detaljhandelns synpunkt. MD Foods gjorde ett
antal åtaganden som enligt generaldirektoratet för konkurrens motsvarade gemenskapspraxis. Under
dessa omständigheter rekommenderade generaldirektoratet för konkurrens för den ansvariga ministern
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att denne skulle godkänna koncentrationen mellan MD Foods och Kløver Mælk på det villkoret att MD
Foods godkänner de föreslagna åtgärderna i fråga om uppträdande och struktur (310).

Konkurrensrådet godkände också ett avtal mellan hälso- och sjukvårdsministeriet och
branschorganisationen för läkemedelsindustrin (Lif) om priserna på läkemedelsprodukter i syfte att
begränsa det statliga stödet till denna sektor. Avtalet gällde till den 1 mars 2000. Parterna underrättade
kommissionen om detta avtal 1998, och medan kommissionen undersökte detta ärende uppgav de att
avtalet skulle tolkas så att inget företag var skyldigt att fastställa priser som låg under ett angivet
europeiskt medeltal. Kommissionen beslutade då att inte ingripa. Konkurrensrådet ansåg i likhet med
kommissionen att avtalet i vissa avseenden var problematiskt ur konkurrenssynpunkt. Konkurrensrådets
åtgärder bestäms av kommissionens praxis, och därför beslutade konkurrensrådet att inte längre ingripa,
med beaktande av att avtalet snart skulle löpa ut (311).

Spanien

1) Koncentrationsärenden

Den 23 juli begärde de spanska myndigheterna för första gången att artikel 9 i EG:s
koncentrationsförordning skulle tillämpas i ärendet IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Kommissionen
beslutade den 17 augusti att hänskjuta ärendet till de spanska myndigheterna.

2) Konkurrensbegränsande beteende

— Ärende 412/97 BT/Telefónica. Konkurrensdomstolen slog fast att det förekom två former av
beteende som var förbjudet enligt artikel 6 d och e i lagen om skydd för konkurrensen och enligt
artikel 82 c och d i EG-fördraget och ålade Telefónica de España SA att betala böter på 580 miljoner
pesetas (3,5 miljoner euro). Det konstaterade missbruket bestod i att Telefónica beviljat BT:s
potentiella kunder diskriminerande och selektiva rabatter och kopplat avreglerade tjänster
(utrikessamtal) till andra tjänster (inrikessamtal) med svårare tillträde.

— Ärende 408/97 Panasonic. Konkurrensdomstolen förklarade att det spanska företaget Panasonic
Sales Spain (dotterbolag till det japanska företaget Matsushita) och företaget Sonicel
(ensamdistributör av Matsushita i Portugal) hade brutit mot artikel 81.1, trots att den nationella
marknaden inte hade påverkats, genom att tillämpa ett samordnat förfarande för att hindra
parallellexport till Portugal från Spanien, vilket tog sig uttryck i att Panasonic Sales Spain vägrade
sälja till en parallell konkurrent, Climaxpania. Konkurrensdomstolen ålade Panasonic, dess
moderbolag, Matsushita, och Sonicel att omedelbart upphöra med de förbjudna metoderna och ålade
Panasonic och Sonicel att betala böter på sammanlagt 150 000 respektive 60 000 euro.

— Ärende MC 30/99 Glaxo 2. Konkurrensdomstolen vidtog i oktober 1998 den interimistiska åtgärd
som föreslagits av det spanska konkurrensverket och som innebar att man under en
sexmånadersperiod lät bli att tillämpa det fjärde allmänna försäljningsvillkoret för Glaxo Wellcome
SA och dess dotterbolag, vilket hindrade parallellexport av läkemedel från Spanien till övriga
Europa. Den interimistiska åtgärden tillämpades först i december 1998. Glaxo anmälde de
ovannämnda försäljningsvillkoren till kommissionen med en begäran om icke-ingripandebesked
eller ett undantag enligt artikel 81.3, men kommissionen tillsände Glaxo ett meddelande om
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invändningar den 14 juli 1999. Det spanska konkurrensverket hade dock redan tidigare, den 1 juli,
föreslagit för konkurrensdomstolen att den på begäran av de klagande parterna Aseprrofar och Spain
Farma skulle anta nya interimistiska åtgärder när de tidigare interimistiska åtgärderna löpte ut. Den
19 juli 1999 beslutade konkurrensdomstolen att vidta de interimistiska åtgärderna.

Finland

Konkurrensrådet (Kilpailuneuvosto) fattade ett beslut där det konstaterade att företaget Ajasto (312) hade
gjort sig skyldigt till missbruk av en dominerande ställning på marknaden för kalendrar och almanackor
utgivna i Finland genom att tillämpa diskriminerande och konkurrensbegränsande kriterier på sina
kunder i smaband med beviljandet av basrabatter, årliga bonusar och stöd till marknadsföring. Ajasto
ålades att betala böter på 2 miljoner finska mark till staten. Ajasto överklagade konkurrensrådets beslut
hos högsta förvaltningsdomstolen i Finland (korkein hallinto-oikeus).

Konkurrensverket (Kilpailuvirasto) avvisade den 6 augusti 1999 den nya begäran om ett undantag som
jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund (MTK) lade fram för att främja samarbetet mellan
skogsägare i handeln med rundvirke med motiveringen att ett sådant samarbete inte verkade öka
effektiviteten eller vara till fördel för kunderna. Det gällde ett samrådssystem genom vilket skogsägare
försökte nå avtal med skogsavverkningsföretag om priser före avtal. Det undantag som
Konkurrensverket beviljade 1997 gällde till och med den 30 april 1999 (313). Konkurrensverket arbetade
tillsammans med kommissionen för att undersöka denna begäran om undantag. Kommissionen hade
genom en skrivelse av den 16 december 1996 givit parterna tillstånd att genomföra en femårsplan för
virkeshandeln. MTK överklagade Konkurrensverkets beslut till konkurrensrådet.

Konkurrensverket ansåg i sitt yttrande av den 16 september 1999 om nationella roamingtjänster på
mobiltelefoninäten att Sonera och Radiolinja hade skadat konkurrensen på marknaden för
tillhandahållande av nationella mobiltelefonitjänster genom att fastställa ett pris för nationella
roamingtjänster som var så högt att det hindrade en konkurrent, Telia, från att delta i verksamhet som
var nödvändig för tillhandahållandet av sådana tjänster på nationell nivå. Konkurrensverket avslutade
undersökningen av ärendet efter det att Telia och Radiolinja ingick ett avtal som gav Telia möjlighet att
erbjuda nationella mobiltelefonitjänster.

Konkurrensverket ansåg att Helsingin Puhelin Oyj (HPY) och Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP)
gjorde sig skyldiga till missbruk av en dominerande ställning genom att prissätta vissa tjänster på ett
diskriminerande och begränsande sätt för kunderna, och därmed utestängde konkurrerande
teleoperatörer. För HPY:s del rörde det sig om avgifterna för accessnät och fasta förbindelser samt
sambandet mellan uthyrningen av dessa och förvärvet av andra teletjänster. PHP hade för sin del
missbrukat sin ställning genom att bevilja ägare rabatter. Konkurrensverket föreslog för konkurrensrådet
att detta skulle förbjuda det ifrågavarande missbruket av en dominerande ställning och utdöma böter.

På mediaområdet begärde Konkurrensverket att konkurrensrådet skulle förbjuda MTV Europe från att i
Finland tillämpa den sändningspolitik som tillämpades av det satellit-TV-kanal som gick under namnet
MTV: Music Television samt de därmed förknippade villkoren och licensavgifterna, med motiveringen
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att politiken i fråga på ett oberättigat sätt ger satellit-TV-nät som använder gemensamma antenner en
konkurrensnackdel jämfört med kabel-TV-nät.

Konkurrensverket föreslog för finansministeriet en ändring av de finska bestämmelserna på området för
bilbeskattning för att införa ett överskådligare system. Detta initiativ grundade sig på klagomål angående
bilbeskattning som riktats till konkurrensverket. Problemet har sin grund i bristen på öppenhet i systemet
för bilbeskattning i Finland och den diskriminerande behandling i skattehänseende mellan olika företag
som blir följden. Dessutom hindrar det nuvarande systemet parallellimport av nya bilar.
Konkurrensverket spred också information om rätten för ägare till parallellimporterade bilar att utnyttja
garantiservice i ursprungslandet.

Under 1999 utövades för första gången under ett helt år kontroll av företagsförvärv i Finland. Under den
perioden ingrep Konkurrensverket i fem företagsförvärv och fastställde vilka villkor som måste
uppfyllas. Som exempel kan nämnas fusionen inom sockerbranschen mellan det danska företaget
Danisco och det finska företaget Cultor. Ingripandet berättigades av det potentiella försvinnandet av en
konkurrent från den finländska marknaden. Gemenskapens regler för sockerbranschen utgjorde inget
hinder för de åtgärder som Konkurrensverket beslutade vidta, trots att sockerhandeln är strängt reglerad.

Frankrike

1) Karteller och missbruk av dominerande ställning

I fråga om karteller tillämpade konkurrensrådet gemenskapsrätten i ett enda ärende, där den skulle
granska den prissättningspolitik som tillämpades av koncernen Laboratoires 3 M Santé. Konkurrensrådet
hänvisade till EG-domstolens dom i målet Viho och ansåg att ingen överträdelse hade skett, eftersom de
ifrågavarande metoderna hade tillämpats av dotterbolag inom en och samma koncern (314).

I fråga om missbruk av dominerande ställning fattade konkurrensrådet flera beslut med relevans för
öppnandet av nätverksbranscherna för konkurrens.

Konkurrensrådet ålade företaget Electricité de France (EDF) att betala böter på 30 miljoner franc för att
det hade erbjudit ekonomiskt eller materiellt stöd i utbyte mot exklusiva leverantörsavtal inom ramen för
kontrakt för värmeanläggningar till flera stora fastighetsprojekt i Paris. Konkurrensrådet ansåg att det var
fråga om missbruk av dominerande ställning enligt nationell rätt och påpekade att EDF:s metoder
sannolikt skulle hindra öppnandet av ekonomin för konkurrens i den mening som avses i lagen av den
9 december 1998 (315).

När konkurrensrådet undersökte en begäran om interimistiska åtgärder som lades fram av ett kabel-TV-
bolag (NC Numéricâble), tillämpade det begreppet väsentlig infrastruktur på de kabelnät som ägs och
drivs av France Télécom, och ansåg att det var oväsentligt huruvida France Télécom var en konkurrent
till Numéricâble på marknaden för kommersiell drift av dessa nät. Konkurrensrådet uppmanade därför
France Télécom att ta tillbaka den höjning av avgiften som ålagts Numéricâble och ansåg att höjningen,
med tanke på att den var så stor (70 %) och plötslig, troligen, efter en noggrannare undersökning, skulle
anses falla under artikel 8 i beslutet av den 1 december och artikel 82 i EG-fördraget (316).
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I samband med en annan begäran om interimistiska åtgärder som lagts fram av teleoperatörer fann
konkurrensrådet att France Télécoms erbjudande om en sänkt avgift för en fast telefonitjänst till alla
abonnenter av en mobiltelefonitjänst sannolikt utgjorde en kopplad avgiftsminskning som omfattades av
artikel 8 i beslutet av den 1 december 1986 och artikel 82 i EG-fördraget, med tanke på den potentiella
konkurrensen från operatörer med ursprung i andra EU-medlemsstater (317).

Dessutom bör nämnas två domar som avkunnades av appellationsdomstolen i Paris (Cour d’appel de
Paris), som har domsrätt när det gäller överklaganden av beslut som fattats av konkurrensrådet.

I målet Filetech (318) ogiltigförklarade EG-domstolen konkurrensrådets beslut av procedurskäl. Den
understödde dock konkurrensrådets bedömning på saklig grund och bekräftade de böter som med stöd
av artikel 82 ålagts France Telecom för att företaget gjort tillgången till förteckningen över abonnenter,
som anses som en väsentlig resurs, till föremål för diskriminerande prisvillkor i förhållande till de
avgifter företaget debiterade sig självt.

Appellationsdomstolen i Paris bekräftade konkurrensrådets beslut också i målet Télévision par Satellite
(TPS) och ansåg att företaget Canal Plus hade missbrukat sin dominerande ställning genom att i sina
avtal om förköp av ensamrätten till sändning av nya franska filmer föra in klausuler som förbjuder
producenterna att sälja sändningsrättigheterna till andra operatörer som sänder filmerna via en pay-per-
view-kanal. Appellationsdomstolen bekräftade därmed konkurrensrådets bedömning, dvs. att den
relevanta marknaden är marknaden för betal-TV, oavsett sändningssätt (markbunden, kabel eller satellit)
eller saluföringssätt (abonnemang eller pay-per-view) och marknaden för rätten att sända nya franska
filmer via betal-TV (319).

Mest intressanta av de mål som inleddes 1999 är de som anhängiggjordes av ekonomiministern, som
begärde att konkurrensrådet skulle granska de avtal om bildande av gemensamma inköpscentraler som
ingåtts av vissa stora distributörer.

2) Koncentrationer

Artikel 9 i koncentrationsförordningen tillämpades i fråga om följande transaktioner: Total/Fina,
EMC/CSME/Rock och TotalFina/Elf (där undersökningen fortfarande pågick i slutet av 1999).

Koncentrationen EMC/CSME/Rock gällde det samriskföretag med verksamhet i Frankrike på de lokala
marknaderna för vägsalt som Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) och
Entreprise Minière et Chimique (EMC) bildade för att kompensera för EMC:s kapacitetsminskning till
följd av nedläggningen av dess kaliumgruvor. Det franska ministeriet för ekonomi, finans och
industrifrågor godkände transaktionen den 1 september efter det att parterna föreslagit betydande
åtaganden: att avyttra ett stort antal lagerbyggnader, upphöra med saluföringen av ett visst varumärke
inom ett av marknadssegmenten och, i syfte att underlätta tillträdet till marknaderna, ställa reservlager
till förfogande för att ge tredje part möjlighet att minska sina kostnader när de svarar på
anbudsinfordringar.

I ärendet Total/Fina hade den lokala marknaden för lagring av oljeprodukter i regionen Port-la-Nouvelle
hänskjutits till de franska myndigheterna. Ministern godkände koncentrationen mot bakgrund av de åtagan-
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den som parterna föreslog: att avyttra en lagerbyggnad, att ingå avtal med kunder på spotmarknaden och att
delvis öppna den stängda lagringsanläggningen i Sète.

Vad gäller transaktioner som undersökts i Frankrike, präglades 1999 av förbudet mot Coca-Colas
övertagande av Orangina. Coca-Cola hade lagt fram ett nytt förslag med åtaganden i syfte att undnaröja
de konkurrensfarhågor som uttrycktes i samband med ett tidigare beslut om att förbjuda övertagandet
1998. Coca-Cola föreslog i huvudsak att en oberoende tredje part skulle beviljas en exklusiv licens på
tio år för saluföring av Orangina på «non-home»-marknden. Ministern för ekonomiska ärenden ansåg
dock, i samförstånd med konkurrensrådet, att ett sådant system skulle leda till en samordning av
beteendet, vilket även om det kanske var nödvändigt för att göra det möjligt att utveckla Orangina på
«non-home»-marknaden och därmed upprätthålla en effektiv konkurrens på marknaden också skulle
skada den fria konkurrensen. Ministern förbjöd transaktionen, ställd inför den omöjliga uppgiften att lösa
den invecklade situationen på ett lämpligt sätt. Detta ärende visar hur svårt det är dela äganderätten till
eller utnyttjandet av ett visst varumärke på ett och samma territorium. Det är den första direkta
tillämpningen av begreppet kollektiv dominerande ställning i fransk rätt.

Italien

I fråga om den italienska konkurrensmyndighetens tillämpning av gemenskapens konkurrensregler under
1999 avslutade den ett förfarande (Unapace/ENEL) som hade inletts med stöd av artikel 82. Ett andra
förfarande som hade inletts i november 1998 med anledning av förmodade överträdelser av artiklarna
81 och 82 pågår fortfarande (Consorzio industrie fiammiferi). Två andra förfaranden inleddes 1999
(Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma – Avgifter för marktjänster) genom tillämpning av gemenskapens
konkurrensregler.

Vad det avslutade förfarandet beträffar ansåg konkurrensmyndigheten att Enel hade brutit mot artikel 82
genom att uppträda på ett sätt som begränsade möjligheterna för konkurrenter från Italien och andra
medlemsstater att komma in på marknaden för marknaden för elleveranser. I samband med
undersökningen fastställde konkurrensmyndigheten förekomsten av två konkurrensbegränsande
klausuler i de fleråriga avtal om elleveranser som ingåtts 1998 mellan Enel och storkunder med en stor
årlig energiförbrukning som i överensstämmelse med direktiv 96/92/EG sannolikt fritt köper elenergi av
andra producenter än Enel (dessa kunder kallas «berättigade kunder»). I den första klausulen föreskrevs
närmare bestämt om en förlängning av Enels ensamrätt till elleveranser, medan den andra klausulen gav
Enel förköpsrätt för det fallet att kunden fick mer lockande anbud av en konkurrent (en s.k. «engelsk
klausul»). Förlängningen av det exklusiva leverantörsavtalet, från ett år till minst tre år, skulle ha gett
Enel möjlighet att knyta till sig kunder som uppfyller villkoren, också efter de nya reglernas
ikraftträdande. Denna begränsning blev särskilt viktig mot bakgrund av att konsekvenserna av Enels
förköpsrätt, som gjorde det fullkomligt ointressant att lämna fördelaktigare anbud, kunde lätt hindra och
begränsa nya konkurrenters inträde på den nationella marknaden för elleveranser. Under förfarandet
ändrade Enel de villkor på vilka kunderna kunde säga upp leverantörsavtalet genom att stryka klausulen
om förköpsrätt och ge berättigade kunder möjlighet att a) ensidigt säga upp leverantörsavtalet under de
första tolv månaderna efter den dag då de erkänns som berättigade kunder, detta i enlighet med ett beslut
som fattas av el- och gasmyndigheten, b) att begära en omförhandling avtalet efter det att den
ovannämnda tolvmånadersperioden löpt ut, i händelse av tariff- och lagstiftningsändringar.
Konkurrensmyndigheten ansåg att Enels ändringar av avtalsvillkoren för elleveranser var tillräckliga för
att eliminera de snedvridningar av konkurrensen som de tidigare villkoren ledde till.

I fråga om de tre förfaranden som pågår gäller målet Consorzio industrie fiammiferi eventuella
överträdelser av artikel 81.1 och artikel 82 i EG-fördraget på marknaden för tillverkning och
grossistdistribution av tändstickor i Italien. Ärendet gäller dels presumtionen att de italienska
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tändstickstillverkarna samordnar sina affärsmetoder, dels beteenden som lätt kan få till effekt att
begränsa tillträdet till marknaden för konkurrerande tillverkare, antingen italienska eller från andra
medlemsstater. I mars 1999 beslutade konkurrensmyndigheten att utföra en kompletterande
undersökning om affärsrelationerna mellan Consorzio industrie fiammiferi och företaget Swedish Match
SA, den största europeiska tändstickstillverkaren, för att fastställa huruvida ett avtal om fastställande på
förhand av marknadsandelarna för tändsticksförsäljning i Italien hade tillämpats.

Syftet med det förfarande avseende företagen Stream och Telepiù som inleddes i mars 1999 är att
fastställa förekomsten av eventuella överträdelser av gemenskapens konkurrensregler på de nationella
marknaderna för betal-TV, rättigheterna till krypterad sändning av sportevenemang och krypterade
filmrättigheter. Överträdelserna var bland annat förknippade med långfristiga avtal om ensamrätten till
förvärv av rättigheterna till fotbollsmatcher och krypterade filmer som Telepiù ingått med de viktigaste
fotbollslagen och de största italienska och amerikanska filmproducenterna, och med de exklusiva
distributionsavtal som Telepiù och Stream ingått i syfte att dela upp program som sänds via kabel eller
via satellit. Det tredje förfarandet, Aeroporti di Roma - Avgifter för marktjänster, som inleddes i
november 1999, gällde en förmodad överträdelse av artikel 82 som företaget Aeroporti di Roma,
koncessionshavare till förvaltningen av Roms flygplatser, skulle ha gjort sig skyldig till på marknaderna
för förvaltning av infrastruktur och marktjänster på den största flygplatsen i Rom (Roma-Fiumicino). Det
undersökta beteendet påstods närmare bestämt bestå av en anpassning av avgifter för marktjänster genom
införandet av ett nytt system med lojalitetsrabatter i samband med mängdrabatter och av resandet av
hinder för egenproduktion och för verksamhet som bedrivs av faktiska eller potentiella konkurrenter.

I fråga om sådan tillämpning av nationella konkurrensregler där ett gemenskapsintresse föreligger bör
det påpekas att konkurrensmyndigheten i juli 1999 avslutade ett förfarande för att fastställa om Lega
Nazionale Professionisti (LNP), en privat sammanslutning som omfattar 38 fotbollsföreningar som deltar
i mästerskapstävlingar i division 1 och 2, eventuellt hade brutit mot förbudet mot konkurrensbegränsande
samordnat beteende. I fotbollsförbundets stadgar föreskrivs det att föreningarna skall ge LNP ensamrätt
att förvalta rättigheterna till TV-sändningar, både okodade och kodade sändningar, av
mästerskapsmatcher och Italien-cupen. Fram till säsongen 1998-1999 sålde LNP kollektivt rättigheterna
till okodade och krypterade sändningar av mästerskapsmatcher i division 1 och 2 samt Italien-cupen.
Kommissionen fann det nödvändigt att utgå från tre olika produkter för att kunna bedöma om LNP:s
kollektiva försäljning hade begränsat konkurrensen. För det första rättigheterna till okodade sändningar
av höjdpunkterna i mästerskapsmatcher i fotboll i division 1 och 2, för det andra rättigheterna till matcher
i division 1 och 2 och för det tredje rättigheterna till matcher inom ramen för Italien-cupen. Enligt
konkurrensmyndigheten låg det ekonomiska berättigandet av den gemensamma försäljningen av
matchhöjdpunkterna i de höga kostnaderna i samband med individuell försäljning av dessa rättigheter.
LNP:s gemensamma försäljning ansågs därför inte konkurrensbegränsande i den mening som avses i
lag 287/90, eftersom försäljningen verkade vara den enda tänkbara formen för saluföring av produkten
i fråga. Däremot är rättigheterna till krypterad sändning av mästerskapsmatcher i division 1 och 2
produkter som fotbollsföreningar kan sälja individuellt och som kan köpas separat av TV-bolag, om det
inte finns skäl att anta att tv-bolagen inte vore intresserade av att köpa dessa rättigheter om ingen
gemensam försäljning äger rum. Den centraliserade försäljningen av dessa produkter ansågs därför
utgöra en konkurensbegränsande kartell. Slutligen ansågs den centraliserade försäljningen av rättigheter
till Italien-cupen också påverka marknadens funktion. Kommissionen tog dock hänsyn till de höga
kostnaderna för transaktionerna och den ovisshet som blir följden för TV-bolagen när de skall köpa
rättigheter vars ägare blir kända först en kort tid innan evenemanget i fråga äger rum (när det väl blivit
klart vilka lag som kvalificerat sig för nästa omgång). Med beaktande av dessa omständigheter och det
faktum att LNP gjorde vissa ändringar i sina stadgar genast efter det att förfarandet inleddes, ansågs den
centraliserade försäljningen av rättigheter till Italien-cupen, endast i fråga om matcher med direkt
utslagning, kunna beviljas det undantag som avses i artikel 4 i lag 287/90.

358 TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 1999



Ett annat ärende som sannolikt kunde vara av gemenskapsintresse är det förfarande som
konkurrensmyndigheten avslutade i december 1999. Det gällde företag kontrollerade av Coca-Cola som
var verksamma i Italien samt vissa självständiga tappningsföretag verksamma i södra Italien och på öarna.
Genom förfarandet kunde man fastställa förekomsten av missbruk av en dominerande ställning som var
avsett att hindra konkurrerande tillverkare av icke alkoholhaltiga drycker från att få tillträde till
grossistdistribution, modern detaljdistribution och till cateringbranschen. Konkurrensmyndigheten ansåg
bland annat att beviljandet av rabatter och andra förmåner till grossister, förekomsten av
exklusivitetsklausuler samt uppställandet av individuella försäljningsmål för grossisterna var missbruk av
en dominerande ställning. Förfarandet avslutades med att Coca Cola ålades att betala 30,6 miljarder lire
i böter, medan de två tappningsföretagen vardera dömdes att betala böter på omkring 400 miljoner lire.

Luxemburg

För att förbereda kommissionen för konkurrensbegränsande handelsförfaranden (Commission des
Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR)) för de nya uppgifter den kan komma att åläggas efter det
att den planerade reformen av konkurrenslagen träder i kraft, har ekonomiministern hänskjutit flera
ärenden till CPCR. De två mest relevanta ärendena som hänskjutits till CPCR gäller
telekommunikationer och betalningstjänster (lunchsedlar) inom cateringbranschen.

Det första ärendet gällde avräkningstaxor som förhandlas fram fritt mellan teleoperatörer och med vilka
dessa ersätts för överföring av utrikessamtal till mottagarna. Kommissionen utförde en preliminär
undersökning av avräkningstaxorna och sköt upp förfarandet för att som ett led i decentraliseringen ge
de nationella myndigheterna möjlighet att behandla ärendet och fatta ett beslut med stöd av nationell
lagstiftning. Ekonomiministern ansåg att undersökningen inte gjorde det möjligt att fastställa
förekomsten av en dominerande ställning inom denna sektor. Det andra ärendet hade sin grund i ett
klagomål som gällde betalningssätt i restauranger. Det ärendet avslutades i maj 1999.

Nederländerna

Den nederländska konkurrensmyndigheten (NMa) och kommissionen förhandlade regelbundet inom
ramen för samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna i fråga om genomförandet av
konkurrensreglerna. Syftet med förhandlingarna var dels att säkerställa en enhetlig tillämpning av
konkurrensreglerna, dels att förhindra parternas ständiga ovana att försöka hitta den mest välvilligt
inställda myndigheten, som kan vara antingen en gemenskapsmyndighet eller en nationell myndighet.

Förhandlingarna gällde särskilt ärenden där kommissionen hade översänt en administrativ skrivelse till
parterna. Samrådet gällde också ärenden där klagomål eller begäranden om undantag skickades samtidigt
till NMa och kommissionen. Detta gör det möjligt att avgöra vilken instans som i första hand bär
ansvaret för undersökningen av ärendet. Den andra instansen väntar med att fatta beslut och parterna
underrättas. Slutligen, enligt den nya gemenskapspolitiken i fråga om vertikala avtal, bordlade NMa
undersökningen av ett antal ärenden för att undvika att ett beslut måste ogiltigförklaras när nya
bestämmelser träder i kraft.

Portugal

Genom tillämpning av nationell lagstiftning fattade konkurrensrådet beslut i två överträdelseförfaranden
under 1999. Det gällde missbruk av en dominerande ställning som företaget Tabaqueira gjorde sig
skyldigt till med avseende på de villkor som ålades lagerhållare och grossister, och diverse
konkurrensbegränsande förfaranden som gällde ett system för distribution av alkoholfria
kolsyrehaltiga drycker. Ingetdera förfarandet ledde till utdömandet av böter.
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Konkurrensrådet utfärdade också en förklaring om att artikel 2 i dekret-lag 371/93 inte skulle tillämpas
inom ramen ett preliminärt granskningsförfarande avseende ett avtal som företag i läkemedelsbranschen
ingått i syfte att bilda ett samriskföretag.

Under den period som omfattas av denna rapport inledde generaldirektoratet för handel och konkurrens
tre förfaranden på grund av överträdelse av de nationella konkurrensreglerna på följande marknader:
telekommunikationer (två av de ovannämnda förfarandena) och kreditkort (postorderförsäljning).

Under samma period avslutade generaldirektoratet följande ärenden genom att utarbeta motsvarande
slutrapport: – Unicer – União Cervejeira, SA, där det undersökte det öldistributionssystem som
tillämpades av detta företag; – Associação da Bolsa de Valores de Lisboa (ABVL), som gällde ett
konkurrensbegränsande förfarande och missbruk av en dominerande ställning i samband med
tillhandahållandet av information under börssessioner – Lusomundo – Audiovisuais, där man
undersökte det system för filmdistribution som tillämpades av Lusomundo.

På området för kontroll av företagskoncentrationer mottog generaldirektoratet 67 anmälningar av
koncentrationer som gällde följande branscher: industri (43); handel (7) och tjänster (17). Av dessa
transaktioner godkändes 57, ett godkändes på vissa villkor, ett drogs tillbaka av de berörda företagen och
övriga håller fortfarande på att undersökas.

Sverige

Konkurrensverket ansåg att Scandinavian Airlines System (SAS) två gånger hade missbrukat sin domine-
rande ställning på marknaden för inrikesflyg i Sverige. I det första fallet ålade Marknadsdomstolen SAS att
betala böter på en miljon svenska kronor för överträdelse av konkurrensreglerna med motiveringen att före-
taget hade vägrat ingå ett interliningavtal med en konkurrent.

I det andra ärendet ansåg konkurrensverket att SAS tillämpning av bonussystemet EuroBonus (SAS Frequ-
ent Flyer Programme) på inrikes flyglinjer stod i strid med konkurrenslagen, eftersom den utgjorde ett hin-
der för andra flygbolag som ville upprätta eller upprätthålla konkurrerande inrikestrafik. Konkurrensverket
begärde därför att SAS skulle ändra tillämpningen av EuroBonus för inrikestrafiken. På SAS begäran kräv-
de Marknadsdomstolen att beslutet inte skulle verkställas förrän den fattat sitt slutliga beslut i målet.

I ett ärende som gällde en kartell ansåg Konkurrensverket att företagen Uponor AB, AB Svenska Wavin
och KWH Pipe Sverige AB, verksamma inom sektorn för plaströr, hade gjort sig skyldiga till ett antal
överträdelser av konkurrenslagen, särskilt genom karteller som gällde marknadsandelar, fastställande av
priser, informationsutbyte om försäljningsvolymer och genom att mellan sig dela värdefulla
anbudsinfordringar inom vattenledningssektorn som ordnats av kommunerna. Det eftersträvade målet
var att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden för plaströr, och de tre företagens
åtgärder hade gjort det möjligt att uppnå detta mål. De tre företagens uppträdande utgjorde en allvarlig
konkurrensbegränsning, eftersom det avskärmade plaströrsmarknaden och en stor del av marknaden för
högtrycksrör i polyetylen och lade dessa marknader under de tre företagens kontroll under en lång tid.
Konkurrensverket begärde därför att Marknadsdomstolen i Stockholm skulle ålägga Uponor, Wavin och
KWH Pipe att betala böter på 13, 3 respektive 1,5 miljoner svenska kronor.

I december 1999 genomförde Konkurrensverket en undersökning av de fem största oljebolagen för att
samla in nödvändig information för en rapport om huruvida företagen i fråga eventuellt hade samordnat
sin prisanpassning och sina bensinrabatter i strid med den svenska konkurrenslagen.
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C — Tillämpning av gemenskapens konkurrensregler av domstolar i
medlemsstaterna

Endast i sju medlemsstater (Tyskland, Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Förenade
kungariket) anmälde konkurrensmyndigheterna beslut där en nationell domstol tillämpat gemenskapens
konkurrensregler eller begärt ett förhandsavgörande av EG-domstolen.

I detta avsnitt behandlas inte de domar som meddelats av domstolar med uppgift att avgöra lagenligheten
hos de beslut som fattas av de nationella konkurrensmyndigheterna. Dessa domar redovisas i föregående
avsnitt (De nationella myndigheternas tillämpning av gemenskapens konkurrenregler).

Tyskland

Under 1999 meddelade de tyska civildomstolarna följande beslut där gemenskapslagstiftningen har
tillämpats och den federala kartellbyrån underrättats:

Beslut fattade 1998 och mottagna 1999

1 Landesgericht Hamburg dom av den 13 november 1998, 416 O 85/98 P-74/99

ESSO AG, Hamburg

Tankstelle Koch GmbH, Dobra

Ett avtal om bensindistribution med en exklusivitetsklausul på 20 år ansågs strida mot artikel 85 i
EG-fördraget: avtalet omfattades varken av förordning nr 1984/83 eller, på grund av delningen av
risker, av tillkännagivandet om handelsagenter.

2 Landesgericht Hamburg dom av den 13 november 1998 416 O 82/98 P-75/99

ESSO AG, Hamburg

Beyer + Schulz oHG, Magdeburg

Ett avtal om bensindistribution med en exklusivitetsklausul på 20 år ansågs strida mot artikel 85 i
EG-fördraget: avtalet omfattades varken av förordning nr 1984/83 eller, på grund av delningen av
risker, av tillkännagivandet om handelsagenter.

3 Landesgericht Hamburg 13.11.1998 416 O 90/98 P-76/99

ESSO AG, Hamburg

Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten

Ett avtal om bensindistribution med en exklusivitetsklausul på 20 år ansågs strida mot artikel 85 i
EG-fördraget: avtalet omfattades varken av förordning nr 1984/83 eller, på grund av delningen av
risker, av tillkännagivandet om handelsagenter.

4 Landesgericht Hamburg 13.11.1998 416 O 79/98 P-77/99

ESSO AG, Hamburg

Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf

Ett avtal om bensindistribution med en exklusivitetsklausul på 20 år ansågs strida mot artikel 85 i
EG-fördraget: avtalet omfattades varken av förordning nr 1984/83 eller, på grund av delningen av
risker, av tillkännagivandet om handelsagenter.
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5 Landesgericht Hamburg 13.11.1998 416 O 89/98 P-78/99

ESSO AG, Hamburg

Ett avtal om bensindistribution med en exklusivitetsklausul på 20 år ansågs strida mot artikel 85 i
EG-fördraget: avtalet omfattades varken av förordning nr 1984/83 eller, på grund av delningen av
risker, av tillkännagivandet om handelsagenter.

6 Landesgericht Hamburg 13.11.1998 416 O 97/98 P-79/99

ESSO AG, Hamburg

Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz

Ett avtal om bensindistribution med en exklusivitetsklausul på 20 år ansågs strida mot artikel 85 i
EG-fördraget: avtalet omfattades varken av förordning nr 1984/83 eller, på grund av delningen av
risker, av tillkännagivandet om handelsagenter.

7 Landesgericht Köln dom av den 18 november 1998 28 O 252/98 P-175/98

Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz

MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim

Landesgericht Köln konstaterar att skadeståndsavtalet i fråga inte är konkurrenshämmande. Framför
allt utgör det varken rättsligt eller i praktiken en exklusivitetsklausul i den mening som avses i artikel
85.1, och det är inte heller ogiltigt på grund av ett formfel på det sätt som avses i paragraf 34 i den
tyska konkurrenslagen (GWB).

8 Oberlandesgericht Frankfurt/Main dom av den 15 december 1998 11 U(Kart)16/98 P-090/98

AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg

Fédération Internationale de l’Automobile, Paris/F.

Ett tv-produktionsbolags (käranden) rättigheter kränks inte av att Fédération internationale de
l’automobile (svaranden) bedriver centraliserad saluföring av rättigheterna till tv-sändningar av
motortävlingar (paragraf 823.2 i BGB, artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget; paragraf 826 i BGB;
paragraferna 1 och 3 i UWG).

9 Oberlandesgericht Frankfurt/Main dom av den 22 december 1998 11 U (Kart) 32/94 P-140/91

Beck-Bau GmbH, Eschwege

Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen

Det är inte fråga om en tariffhöjning enligt paragraf 13 i GNT, om parterna har kommit överens om
en schablonersättning som är mindre än tariffen för en resa. Enligt EG-domstolens dom står
bestämmelserna i GüKG inte i strid med artikel 85 i EG-fördraget.

Domar som avkunnats och översänts till den federala kartellbyrån 1999

1 Landgericht Frankfurt/Main dom av den 6 januari 1999 3/8 O 109/97 P-71/98

Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.

Artesanos Camiseros SA, Madrid/E.

Franchiseavtalet mellan parterna är ogiltigt på grund av ett formfel; förordningen om franchiseavtal
är ej tillämplig (paragraf 34 i GWB (tidigare lydelse); förordning (EG) nr 4087/88)
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2 Landgericht Düsseldorf dom av den 6 januari 1999 34 O 182/98 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

Det gemensamma fastställande av fasta belopp för morfinbaserade preparat som bedrivs av
lagstadgade sjukförsäkringskassor enligt paragraf 35.3 i SGB i förbindelse med paragraf 213 i
SGB V strider mot artikel 85 i EG-fördraget (interimistiska åtgärder).

3 Oberlandesgericht Düsseldorf dom av den 19 januari 1999 U (Kart) 17/98 P-136/98

Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach

DOM Brauerei GmbH, Köln

Ett ölleveransavtal som omfattar ett ensamåterförsäljaravtal och ett avtal om minimiinköp av öl är i
princip giltigt, men den strikta skyldigheten att betala en schablonmässig kompensation strider mot
god sed (paragraf 34 i GWB (tidigare lydelse) och artikel 85 i EG-fördraget, paragraf 138 i BGB).

4 Landgericht Düsseldorf dom av den 19 januari 1999 4 O 114/98 P-140/98

New York Blood Center, Inc.; New York/USA

1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wien u.a.

Patenlicensieringsavtalet omfattas inte av TT-GVO, att bestämmelsen om giltighetstid eventuellt är
ogiltig gör inte hela avtalet ogiltigt. Den skriftliga formen har respekterats (paragraferna 34 och 20 i
GWB (tidigare lydelse) VO 240/96; article 85 CE; article 20 SchweizOR).

5 Landgericht Mainz dom av den 22 januari 1999 11 HKO 62/98 P-140/98

Deutsche Post AG, Bonn

Landal Green Parks GmbH

Vid EG-domstolen har anhängiggjorts ett ärende, som gäller huruvida det är förenligt med
gemenskapsrätten att Deutsche Post (käranden) tillämpar en inrikestariff på icke-fysisk remailing i
ett gränsfall (paragraferna 25 i WPV, artikel 59 och följande, artikel 30 och följande samt artiklarna
90 och 86 i EG-fördraget).

6 Oberlandesgericht Celle dom av den 24 februari 1999 13 U (Kart) 162/98 P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Münster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Ingen rätt att kräva att försäkringen låter bli att tillämpa förordningen på grundval av sina egna
tariffer för ersättningsbilar (paragraferna 1 och 3 i UWG; paragraf 25.1, paragraf 26.2, paragraf 35.1
i GWB (tidigare lydelse), artikel 85 i EG-fördraget, paragraf 823 i BGB, paragraf 240 i StGB).

7 Oberlandesgericht Hamburg dom av den 31 mars 1999 3 U 76/97 P-88/99

Sony Deutschland GmbH, Köln

Stefan Bahrami, Köln

Svarandens vertikala distributionssystem var effektivt, utan undantag och det tillämpades i praktiken
(paragraf 1 i UWG, paragraf 34 i GWB (tidigare lydelse), artikel 85.1 i EG-fördraget, paragraf 20.1
i GWB; beslut om kostnader i enlighet med paragraf 91 a i ZPO).
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8 Landgericht Traunstein dom av den 31 mars 1999 1 HK O 1395/98 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Konkurrensklausulen, som gäller tre år efter det att käranden, som är en del av det bolag som är
svarande i målet, träder ut från marknaden, strider inte mot paragraf 1 i GWB eller den tidigare
artikel 85 i EG-fördraget, eftersom den inte har bevisats ha någon märkbar påverkan (sammanfattas
i ett förfarande benämnt «Urkundsprozeß»).

9 Landgericht Düsseldorf dom av den 28 april 1999 34 O (Kart) 23/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkasse

Avtalet mellan apotek och sammanslutningar av lagstadgade sjukförsäkringskassor om inköpspriser
för cytostatiska läkemedel begränsar inte konkurrensen (paragraferna 823.2 och 1004 i BGB, den
tidigare artikel 85.1 i EG-fördraget, paragraf 1 i UWG).

10 Oberlandesgericht Frankfurt dom av den 18 maj 1999 11 U (Kart) 54/98 P-129/99

Klaus Zimber Inh. D. Parfümerie und Mode Zimber, Lahr

Eurocos Cosmetic GmbH, Groß-Gerau

Ingen rätt till skadestånd för uteblivna leveranser (bland annat) eftersom käranden, genom att sälja
produkter till icke auktoriserade återförsäljare, inte fullgjort de skyldigheter som följer av
franchiseavtalet (paragraf 26.2 i GWB (tidigare lydelse), den tidigare artikel 85 i EG-fördraget).

11 Oberlandesgericht München dom av den 20 maj 1999 U (K) 3915/98 P-119/97

Agip Dt AG u. Weit. Mineralölges. In GbR Tankdienst-Ges., München

Flughafen München GmbH, München

Käranden får inte hävda rätten att leverera flygbränsle till Münchens flygplats eller kräva skadestånd
för att ha valt fel auktoriserade tjänsteleverantörer (artikel 86 i EG-fördraget, direktiv 96/97/EG,
paragraferna 20 och 33 i GWB).

12 Landgericht Düsseldorf dom av den 26 maj 1999 34 O (kart) 219/98 P-11/99

Deutsche Post AG, Bonn

Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf

Deutsche Post AG har rätt att ta ut inrikestariff för distribution av post från svarandens tyska företag
som postats i Danmark. Paragraf 25 i UPU strider inte mot gemenskapsrätten.

13 Landgericht Düsseldorf dom av den 26 juni 1999 34 O 220/98 P-10/99

Deutsche Post AG, Bonn

Comfort Card Services GmbH, Ratingen

Käranden får kräva att svaranden betalar inrikestariff för sina postförsändelser som produceras och
postas i Nederländerna och adresseras till tyska mottagare (paragraf 25 i UPU 1989, de tidigare
artiklarna 59 och 86 i EG-fördraget.
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14 Landgericht München I dom av den 30 juni 1999 21 O 5205/99 P-174/99

Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.

Ingen rätt att hindra publiceringen av stadgar för den federala kommittén för läkare och
sjukförsäkringskassor, vilka utesluter rätten att ordinera vissa typer av läkemedel (paragraf 1 i UWG,
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, interimistiska åtgärder).

15 Oberlandesgericht Düsseldorf dom av den 27 juli 1999 U (Kart) 33/98 P-97/97

Gödecke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Den anpassning av fasta belopp för läkemedel som utövas av sammanslutningar av lagstadgade
sjukförsäkringskassor utgör en överträdelse av gemenskapens konkurrensrätt (artiklarna 81.1 och
86.2 i EG-fördraget, paragraf 823.2 i 1004 BGB).

16 Oberlandesgericht Düsseldorf 27.07.1999 U (Kart) 36/98 P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Den anpassning av fasta belopp för läkemedel som utövats av sammanslutningar av lagstadgade
sjukförsäkringskassor är en överträdelse av EG:s konkurrensrätt (artiklarna 81.1 och 86.2 i EG-
fördraget, paragraferna 823.2 och 1004 i BGB).

17 Landgericht Düsseldorf dom av den 28 juli 1999 34 O (Kart) 72/99 P-97/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Om det inte är brådskande, vidtas inga interimistiska åtgärder för att hindra publiceringen av
svarandens stadgar, vilka utesluter möjligheten att ordinera vissa av kärandens produkter efter det
att svaranden har avbrutit publiceringen (paragraf 1 i UWG, de tidigare artiklarna 85 och 86 i EG-
fördraget, paragraferna 1 och 19, paragraf 20.1, paragraf 21.1 till 21.3 samt paragraf 33 i GWB).

18 Landgericht Düsseldorf dom av den 28 juli 1999 34 O (Kart) 71/99 P-91/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Om det inte är brådskande, vidtas inga interimistiska åtgärder för att hindra publiceringen av
svarandens stadgar, vilka utesluter möjligheten att ordinera vissa av kärandens produkter efter det
att svaranden har avbrutit publiceringen (paragraf 1 i UWG, de tidigare artiklarna 85 och 86 i EG-
fördraget, paragraferna 1 och 19, paragraf 20.1, paragraf 21.1 till 21.3 samt paragraf 33 i GWB).

19 Landgericht Düsseldorf dom av den 28 juli 1999 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99

Chephasaar GmbH, ST. Inghert

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Om det inte är brådskande, vidtas inga interimistiska åtgärder för att hindra publiceringen av
svarandens stadgar, vilka utesluter möjligheten att ordinera vissa av kärandens produkter efter det
att svaranden har avbrutit publiceringen (paragraf 1 i UWG, de tidigare artiklarna 85 och 86 i EG-
fördraget, paragraferna 1 och 19, paragraf 20.1, paragraf 21.1-21.3 samt paragraf 33 i GWB).

KONK. RAP. 1999

TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTATERNA 365



20 Oberlandesgericht Köln dom av den 3 augusti 1999 4 U 60/98 P-196/99

Auto Valen GmbH, Gütersloh

Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen

Ett ensamåterförsäljaravtal är ogiltigt på grund av överträdelse av förordning nr 1495/95.
Åberopandet av att avtalet är ogiltigt efter det att svaranden verkligen sagt upp det (på nytt) är inte
missbruk av förtroende.

21 Landgericht Düsseldorf dom av den 4 augusti 1999 34 O (Kart) 111/99 P-145/99

Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn

Ingen skyldighet för svaranden att tillhandahålla sina C-nätskunder gratis samtalsöverföring inte
endast till sitt DI-nät utan också till kärandens D2-nät (f.d. artikel 86 i EG-fördraget, paragraf 19.4.4
samt paragraferna 20 och 33 i GWB, interimistiska åtgärder).

22 Oberlandesgericht Düsseldorf dom av den 26 augusti 1999 U (Kart) 3/99 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

Gemensamt fastställande av fasta priser för morfinbaserade preparat som utövas av
sammanslutningar av lagstadgade sjukförsäkringskassor enligt paragraf 35.3 i SGB i förbindelse med
paragraf 213 i 213 SGB V strider mot artikel 81 i EG-fördraget (interimistiska åtgärder).

23 Landgericht Düsseldorf dom av den 31 augusti 1999 34 O 194/98 P-280/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.

AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen

En tvist som gäller fastställande av fasta belopp för inkontinensprodukter i den mening som avses i
paragraf 35.3 i SGB, i strid med de tidigare artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget, hör till en
civildomstols jurisdiktion (paragraf 17a i GVG, paragraf 51.2 i SGG, paragraf 87.1 i GWB).

24 Oberlandesgericht Düsseldorf dom av den 28 september 1999 U (Kart) 16/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkassen

Avtalet mellan apotek och sammanslutningar av lagstadgade sjukförsäkringskassor om inköpspriser
för cytostatiska läkemedel begränsar inte konkurrensen (paragraferna 823.2 och 1004 i BGB, den
tidigare artikel 85.1 i EG-fördraget, paragraf 1 i UWG).

25 Oberlandesgericht München dom av den 21 oktober 1999 U (Kart) 3153/99 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Konkurrensklausulen, som gäller tre år efter det att käranden, som är en del av det bolag som är
svarande i målet, träder ut från marknaden, strider inte mot paragraf 1 i GWB eller den tidigare
artikel 85 i EG-fördraget, eftersom den inte har bevisats ha någon märkbar påverkan (sammanfattas
i ett förfarande benämnt «Urkundsprozeß»).
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26 Landgericht Düsseldorf dom av den 27 oktober 1999 34 O (Kart) 221/98 P-21/99

Deutsche Post AG, Bonn

Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld

Käranden har rätt att ta ut inrikestariff för svarandens postförsändelser som postats utomlands för
icke-fysisk remailing (paragraf 25 i UPU 1989, de tidigare artiklarna 59 och 86 i EG-fördraget).

Belgien

Kassationsdomstolen avkunnade den 7 maj 1999 en viktig dom som gällde fria yrken, närmare bestämt
apotekare. Kassationsdomstolen fastställde att även om apoetkarna fyller en social funktion och inte är
näringsidkare i den mening som avses i handelsbalken, utövar de en verksamhet vars syfte är att utbyta
varor och tjänster. De utövar varaktigt affärsverksamhet och är i regel företag som avses i artikel 1 i den
belgiska konkurrenslagen.

Finland

I Finland förs ingen statistik över ärenden där de nationella domstolarna har tillämpat gemenskapens
konkurrensregler, och kommissionen har ingen kännedom om viktiga domar.

Tingsrätten (alioikeus) i Tammerfors har begärt ett förhandsavgörande av EG-domstolen angående
tillämpningen av artikel 81.1 på ett saluförings- och samarbetsavtal som ingåtts av en leverantör och som
avser driften av en servicestation. Enligt avtalet måste servicestationen köpa och sälja endast vissa olje-
och specialprodukter i sina lokaler (320).

Frankrike

Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat) bekräftade sin rättspraxis, enligt vilken
konkurrensreglerna hör till den lagstiftning som förvaltningsdomstolarna utövar tillsyn över. När Högsta
förvaltningsdomstolen var tvungen att fatta ett beslut i fråga om anställningsavtal inom den offentliga
sektorn som ingåtts av det offentliga företaget Aéroports de Paris, samrådde den med konkurrensrådet
innan den fattade sitt beslut för att få all den information som kunde göra det möjligt att bedöma huruvida
det var fråga om missbruk av en dominerande ställning i den mening som avsågs i artikel 8 i beslutet av
den 1 december 1986 (321).

I sin dom av den 9 april 1999, som bekräftar förbudet mot koncentrationen Coca-Cola/Orangina av den
17 september 1998, stödde sig Högsta förvaltningsdomstolen i stor utsträckning på gemenskapsbeslut,
särskilt i sin bedömning av de relevanta marknaderna och effekterna av produktportföljen.

I en dom av den 6 april 1999 bekräftade kassationsdomstolen (Cour de cassation), mot bakgrund av
artikel 81 i EG-fördraget och undantagsförordning nr 4087/88, en konkurrensklausul som ålagts av en
franchisegivare, dvs. Phildar, som förbjöd sina franchisetagare att sälja produkter av ett konkurrerande
varumärke. Klausulen ansågs nödvändig för att bevara nätets identitet och varumärkesimagens
homogenitet med beaktande av verksamhetsområdet i fråga och de sålda produkternas art (ylle och
textilprodukter).
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(320) Mål C-214/99 Neste Markkinointi Oy mot Yötuuli Ky, Eija Ritamäki, Anna-Kaisa Jukkola och Jari Jukkola.
(321) Avdelningens beslut - EDA- den 26 mars 1999.



Italien

a) Beslut som fattats av de nationella domstolarna

Tribunale di Monza, dom av den 23 februari 1999: domstolen ansåg att beräkningen av de räntor som
bankerna tar ut av sina kunder genom att tillämpa klausulen om kapitalisering kvartalsvis var olaglig
bland annat därför att den italienska bankföreningens enhetliga regler som ålägger bankerna att
genomföra kapitalisering kvartalsvis strider mot artikel 81 i EG-fördraget.

b) Begäranden om förhandsavgörande

Av de hänskjutanden som riktades till EG-domstolen med stöd av artikel 234 i EG-fördraget kan nämnas
det där den första domstolsinstansen i Pinerolo begärde förhandsavgörande om huruvida artikel 81.1 och
81.3 är tillämplig på det italienska advokatförbundets fastställande av högsta och lägsta arvoden.

Nederländerna

De nederländska domstolarna har tillämpat gemenskapens konkurrensrätt i följande beslut. Det bör
noteras att de nederländska domstolarna i själva verket tillämpar artiklarna 81 och 82 när de tillämpar
den nederländska konkurrenslagen, eftersom denna utarbetats med gemenskapens konkurrensregler som
förebild.

— Ordföranden för Rechtbank Groningen, beslut av den 28 januari 1999, Volvo Nederland mot
Autobedrijf W.F. Nijburg

Ansökan om interimistiska åtgärder. Ett nytt, tvåårigt distributionsavtal ansågs strida mot artikel
5.2.2 i förordning nr 1475/95. Bestämmelsen om avtalets giltighetstid betydde dock inte i det aktuella
fallet att avtalet var ogiltigt, eftersom syftet var att distributören, som redan hade ett avtal sedan en
längre tid, skulle omfattas av samma avtalsvillkor som dem som avtalats med andra distributörer när
avtalet trädde i kraft. Därför äventyrades inte det skydd som förordningen gav distributörerna mot
(alltför) kortfristiga avtal.

— Högsta domstolen (Hoge Raad), 29 januari 1999, Zuivelcoöperatie Campina Melkunie mot De Bie
e.a.

Högsta domstolen avslog en kassationstalan avseende en dom från appellationsdomstolen i ‘s-Herto-
genbosch och fastslog att ett system för uteslutning som tillämpades av ett kooperativ var ogiltigt. Ute-
slutningssystemet hade, i kombination med en exklusiv leveransskyldighet, inte endast till effekt utan
också till syfte att begränsa konkurrensen för köpare och dessutom skulle detta system med största sann-
nolikhet inte ha beviljats ett undantag med stöd av artikel 81.3 om det hade anmälts till kommissionen.

— Appellationsdomstolen i ‘s-Hertogenbosch (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch), 15 februari 1999, Thijm
mot Diesel Benelux

Ansökan om interimistiska åtgärder. Beklädnadssektorn. Appellationsdomstolen konstaterade ingen
överträdelse av artikel 81.1, eftersom förekomsten av ett förbud mot återförsäljning inte kunnat
fastställas. Den ansåg att det inte fanns någon orsak att förbjuda en leverantör att tillämpa ett
distributionssystem som omfattade såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. Appellationsdomstolen
fann att systemet i fråga inte stod i strid med artikel 82 eftersom det inte fanns någon anledning att
anse att Diesel Benelux hade en dominerande ställning inom något stort segment av den relevanta
marknaden (lyx- och designerjeans/fritidskläder eller ensembler av jeans och fritidskläder).

368 TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I EUROPEISKA UNIONEN

KONK. RAP. 1999



— Appellationsdomstolen i Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 15 april 1999, Heineken mot P.S.E.
Belgium

Ansökan om interimistiska åtgärder. En konkurrensklausul ansågs inte ha någon väsentlig (konkurrens-
begränsande) inverkan på marknaden för organisering av evenemang. Det rörde sig i själva verket om
ett fåtal evenemang i Nederländerna och Europeiska unionen, och konkurrenbegränsningen gällde dess-
sutom under en kort tid inom ett begränsat område.

— Rechtbank Rotterdam, 9 september 1999, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) mot
Feyenoord

En tvist som gäller äganderätten till olika typer av rättigheter i fråga om fotbollsmatcher. KNVB bör
betraktas som en företagssammanslutning enligt artikel 81.1. KNVB:s stadgar i fråga har en negativ
inverkan på konkurrensen på den nederländska marknaden och på handeln mellan medlemsstaterna,
eftersom KNVB är det enda fotbollsförbund som alla klubbar i division 1 är medlemmar i.

— Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 30 september 1999, Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en
Zekerheid mot Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen

Ansökan om interimistiska åtgärder. Ett företag för omvårdnadsförsäkring kan i det aktuella fallet
anses som ett företag i den mening som avses i artikel 81.1, eftersom det inte utför sina lagstadgade
uppgifter när det tillhandahåller tilläggsförsäkringar.

— Hoge Raad, 15 oktober 1999, Driessen mot Benegas

Fullföljd av talan, exklusivt inköpsavtal. Artikel 85.1 är tillämplig på avtal mellan företag. Den
omständighet att gasköparen inte säljer gasen vidare utan konsumerar den själv utesluter inte på
något sätt att köparen är ett företag i den mening som avses i artikel 85.1.

Förenade kungariket

Ett antal mål gällde inköp av öl som omfattades av kopplingsförbehåll. I målet Passmore mot Moreland plc
fastställde appellationsdomstolen (Court of Appeal) att det ifrågavarande inköpsavtalet inte längre stred 
mot artikel 81.1 efter det att äganderätten till företaget Inntrepreneur överförts till Moreland plc, ett mindre
företag. I andra mål – Trent Taverns Ltd mot Sykes, Walker Cain Ltd and Ind Coope Ltd mot McCaughey, 
Inntrepreneur c Langton och Inntrepreneur mot Birch m. fl. – hade pubinnehavarna, som gjorde gällande 
att avtalen i fråga omfattades av artikel 81.1 och därmed var ogiltiga, ingen framgång. Medan 
appellationsdomstolen ansåg att det inte fanns någon anledning att bifalla sökandens begäran om 
hänskjutande av målet Trent Taverns till EG-domstolen med stöd av artikel 234, gjorde den det i målet 
Courage Ltd mot Crehan, som gällde frågan om huruvida en part i ett förbjudet avtal har rätt till skadestånd.

D — Tillämpning av meddelandet från 1993 om samarbete mellan
kommissionen och de nationella domstolarna

Under 1999 besvarade generaldirektoratet för konkurrens fem frågor som domstolar i medlemsstaterna
ställde med stöd av 1993 års meddelande.

Fyra av dessa frågor kom från spanska domstolar och gällde servicesstationsavtal. Endast en fråga, den
förstnämnda, gällde en juridisk fråga.

Den 18 mars 1999 besvarade den behörige direktören en fråga från ordföranden för Sala de lo
contencioso-administrativo de l’Audiencia Nacional (sección sexta) daterad den 4 november 1998. Den

KONK. RAP. 1999

TILLÄMPNINGEN AV KONKURRENSREGLERNA I MEDLEMSSTATERNA 369



spanska domstolen önskade att generaldirektoratet för konkurrens skulle göra en analys mot bakgrund
av gemenskapens konkurrensrätt, särskilt förordning nr 1984/83/EEG, om ett långfristigt avtal om
exklusiv leverans av bränsle som ingåtts av ett oljebolag och en servicestationsägare. Frågan gällde en
serviesstationsägares överklagande av ett beslut som fattats konkurrensdomstolen och som bekräftade en
resolution från det spanska ekonomiministeriets generaldirektorat för konkurrensfrågor, där det
konstaterades att det omtvistade avtalet var förenligt med gemenskapens konkurrensrätt och den spanska
konkurrenslagstiftningen. I sitt svar lade direktören fram några generella synpunkter i fråga om de
aspekter på gemenskapens konkurrensrätt som begäran gällde: dels skillnaden mellan en agent och en
återförsäljare i den mening som avses i EU:s konkurrensrätt, särskilt med beaktande av kommissionens
tillkännagivande från 1962 om exklusiva agenturavtal med handelsagenter, dels tolkningen av artikel 12
i förordning nr 1984/83/EEG, som anger hur lång giltighetstid exklusiva inköpsavtal högst får ha för att
de skall kunna beviljas gruppundantag.

Den 21 juni begärde Tribunal de Primera Instancia n°39 de Madrid att generaldirektoratet skulle
översända en kopia av den skrivelse av den 18 mars som nämns i föregående stycke. Tvisten gällde det
oljebolag och den servicestationsinnehavare som var parter i det avtal som var ursprunget till det
ovannämnda förfarandet. Den behöriga direktören inkom med ett svar till domstolen i fråga den 15 juli
1999 och översände en kopia av det begärda dokumentet.

En annan spansk civil domstol, Tribunal de Primera Instancia n°38 de Barcelona, begärde den 31 maj
att generaldirektoratet för konkurrens skulle bekräfta giltigheten hos en administrativ skrivelse den
tidigare hade skickat till ett oljebolag i samband med ärende IV.33.503 (se punkt 226 i XXIII:e rapporten
om konkurrenspolitiken 1993, sidan 386 i XXIV:e rapporten om konkurrenspolitiken 1994 och
kommissionens pressmeddelande av den 30 juni 1994, IP/94/596). Den behöriga direktören bekräftade
skrivelsens giltighet för domstolen den 23 juni 1999.

En liknande begärtan framställdes den 23 juni 1999 av en annan civil spansk domstol, Tribunal de
Primera Instancia n°50 de Barcelona, som också begärde en bekräftelse av den ovannämnda
administrativa skrivelsens giltighet. Den behöriga direktören besvarade begäran den 26 juli 1999.

Den 18 maj översände den behöriga direktören ett svar till Helsingborgs tingsrätt, som hade frågat när
kommissionen ansåg sig kunna fatta ett beslut i ärende IV/36.568, Scandlines Sverige/Helsingborgs
hamn. I sitt svar påpekade direktören att kommissionen hade avslutat den preliminära fasen av sin
undersökning. Han preciserade att om ett meddelande om invändningar översändes i ärendet, måste man
beakta att de berörda parterna har en viss tid på sig att inkomma med synpunkter och att en hearing måste
ordnas. Därför var det osannolikt att ett beslut skulle kunna antas före det fjärde kvartalet. Om
kommissionen däremot fastslog att det inte fanns tillräcklig grund för klagomålet, måste den ge
klaganden tid att inkomma med synpunkter om denna bedömning. Därför skulle ett eventuellt beslut om
att avslå klagomålet kunna fattas under hösten.

E — Situationen i fråga om de nationella konkurrensmyndigheternas
genomförande av artiklarna 81 och 82

Inledande anmärkningar

1. Denna sammanfattning gäller endast förvaltningsmyndigheternas genomförande av artiklarna 81
och 82 i EG-fördraget i medlemsstaterna, inte domstolarnas tillämpning av dem, eftersom artiklarna är
direkt tillämpliga och därför kan genomföras av domstolarna i varje medlemsstat utan undantag.

2. Förvaltningsmyndigheternas tillämpning av artiklarna kan omfattas av de begränsningar till
förmån för kommissionen som anges i artikel 84 i fördraget och artikel 9.3 i förordning nr 17.
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Tillämpning Rättskälla/Kompletterande beskrivning
Ja/Nej

Österrike Nej

Belgien Ja Lag 5.8.1991, artikel 53, ikraftträdande 1.4.1993: när de belgiska myndighe-
terna, genom att tillämpa artikel 88 i EG-fördraget, skall avgöra om avtal är 
godtagbara och om en dominerande ställning missbrukas på den gemen-
samma marknaden, fattas beslutet av de myndigheter som föreskrivs i denna 
lag i enlighet med artiklarna 85.1 och 86 i EG-fördraget, enligt de förfaranden 
och straff som föreskrivs i denna lag.

Danmark Nej Det föreligger dock ett förslag till ändring av konkurrenslagen som skall ge 
konkurrensverket («Konkurrencestyrelsen») möjlighet att direkt tillämpa 
konkurrensreglerna i EG-fördraget.

Finland Nej

Frankrike Ja Beslut 1.12.1986, artikel 56bis (införd genom lag 2.12.1992)
Ekonomiministern och tjänstemännen vid hans ministerium å ena sidan och 
«Conseil de la Concurrence» (konkurrensrådet) å andra sidan har för tillämp-
ningen av artiklarna 85 och 86 de befogenheter som de normalt, enligt beslu-
tet i fråga, har för genomförande av den franska konkurrenslagen

Tyskland Ja GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), paragraf 47 «Bundeskar-
tellamt» har behörighet att tillämpa GWB för att kunna utöva de befogenheter 
som getts medlemsstaterna genom artiklarna 88 och 89 i EG-fördraget samt 
genom de förordningar som givits med stöd av artikel 87 i det fördraget.

Grekland Ja Nomos (Lag) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (om 
skydd av fri konkurrens), ändrad genom lag (Nomos) 2296/1995, artikel 13 
b(3) : Konkurrenskommittén och dess sekretariat skall fullgöra de uppgifter 
som medlemsstaterna anförtrott de nationella myndigheterna genom arti-
klarna 88 oc 89 i Avtalet om upprättandet av den Europeiska ekonomiska ge-
menskapen samt genom förordningar enligt artikel 87 i det fördraget i förbin-
delse med andra bemyndigandebestämmelser i fördraget. För att fullgöra 
dessa uppgifter skall konkurrenskommittén och dess sekretariat ha de befo-
genheter de fått för att tillämpa den aktuella lagen.

Irland Nej

Italien Ja Legge comunitaria 1994, artikel 54.5 : Konkurrensmyndigheten «Autorità 
garante della concorrenza» tillämpar artiklarna 85.1 och 86 genom att använ-
da de befogenheter den tilldelats genom den nationella konkurrenslagen (lag 
nr 287 av den 10 oktober 1990).

Luxemburg Nej

Nederländerna Ja Konkurrenslagen (Mededingingswet), av den 22 maj 1997, artikel 88: Gene-
raldirektören för konkyrrensmyndigheten (Mededingingsautoriteit) utövar 
befogenheterna enligt de förordningar som grundar sig på artikel 87 i EG-för-
draget i syfte att tillämpa artiklarna 85.1 och 86 i fördraget.

Portugal Ja Decreto-lei 371/93, de 29 de Outubro, artikel 12.2: Generaldirektören för 
konkurrens och priser har befogenheter att fullgöra de funktioner som myn-
digheterna i medlemsstaterna ansvarar för enligt de förordningar som givits 
med stöd av artikel 87 i EEG-fördraget.

Spanien Ja «Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero», avseende tillämpningen i Spani-
en av gemenskapens konkurrensregler:
Art. 1: «El Tribunal de Defensa de la Competencia» är behörighet myndighet 
i Spanien för tillämpning av artiklarna 85.1 och 86 i EG-fördraget.
Art. 3: “El Servicio de Defensa de la Competencia” är det organ som anför-
trotts undersökningen av genomförandeförfarandena enligt artiklarna 85.1 
och 86 i EG-fördraget.

Sverige Nej

Förenade Nej
kungariket
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Slutsatser

1. Situationen förändrades inte 1999 jämfört med 1998.

2. I åtta av de 15 medlemsstaterna kan förvaltningsmyndigheterna direkt tillämpa artiklarna 81 och
82, medan detta inte är möjligt i de övriga sju medlemsstaterna.

3. De åtta medlemsstater där en tillämpning är möjlig är följande: Belgien, Frankrike, Tyskland,
Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien. De sju medlemsstater där en tillämpning inte är
möjlig är följande: Österrike, Danmark, Finland, Irland, Luxemburg, Sverie och Förenade kungariket.



VI — STATISTIK

A — Artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget och artikel 65 i EKSG-
fördraget

1. Verksamhet under 1999

1.1 Nya ärenden som inletts under 1999
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(322) Ärenden som inleds på kommissionens eget initiativ.

Typ Antal %

Anmälningar 162 42

Klagomål 149 38

På kommissionens initiativ (322) 77 20

Totalt 388 100

Genom formellt beslut Genom informellt förfarande

Överträdelse av artikel 86 med böter 10 Administrativ skrivelse (81/1) 146

Undantag 18 Administrativ skrivelse (81/3) 36

Avvisande av klagomål 34 Avvisande av klagomål 64

Icke-ingripande 3 Administrativt avslutande 255

Överträdelse av artikel 65 i EKSG-fördraget 0 Administrativ skrivelse om oförenlighet 13

Beslut på grundval av artikel 86 3

Totalt 68 Totalt 514

1.2 Ärenden som avslutats under 1999

Pågående ärenden i slutet av kalenderåret

1996 1997 1998 1999

Anmälningar 726 589 538 425

Klagomål 368 450 441 402

På kommissionens initiativ 127 223 225 186

Totalt 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Översikt över de senaste fyra åren

2.1 Utvecklingen av antalet pågående ärenden
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(323) Ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 (EGT L 180, 9.7.1997).

Nya ärenden som registrerats under året

1996 1997 1998 1999

Anmälningar 206 221 216 162

Klagomål 159 177 192 149

På kommissionens initiativ 82 101 101 77

Totalt 447 499 509 388

2.2 Utvecklingen vad gäller nya ärenden

Ärenden som avslutats under året (1)

1996 1997 1998 1999

Formella beslut 21 27 42 68

Informella förfaranden 367 490 539 514

Totalt 388 517 581 582

2.3 Utvecklingen vad gäller avslutade ärenden

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Anmälda ärenden 95 110 131 172 235 272

Återkallade anmälningar i fas I 6 4 5 9 5 7

Återkallade anmälningar i fas II 0 0 1 0 4 5

Totalt antal ärenden som avslutats 91 109 125 142 238 270
genom ett formellt beslut

B — Rådets förordning (EG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om
kontroll av företagskoncentrationer (323)

1. Mottagna anmälningar 1994-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 6.1 a 6 4,5% 4 2,5% 6 2,5% 1 1%

Artikel 6.1 b utan åtaganden 109 91% 118 87,5% 207 87,5% 236 86%

Artikel 6.1 c 6 4,5% 11 8,5% 12 5% 20 7,2%

Ärenden där åtaganden gjorts under 0 0% 2 1,5% 12 5% 16 5,8%
den första fasen 

Totalt 121 100% 135 100% 237 100% 273 100%

2. Beslut enligt artikel 6 1996-1999
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1996 1997 1998 1999

Beslut enligt artikel 8.2 förenade med 3 42% 7 70% 5 55,% 8 89%
villkor och ålägganden

Beslut enligt artikel 8.2, ej förenade med 1 16% 1 0% 2 22,5% 0 0%
villkor och ålägganden 

Beslut om förbud enligt artikel 8.3 3 42% 1 10% 2 22,5% 1 11%

Beslut om uppdelning enligt artikel 8.4 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%

Totalt 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. Beslut enligt artikel 8 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 9 (på begäran av en medlemsstat) 4 11 4 10

Artikel 9 (totalt eller delvis till 3 7 4 5
en medlemsstat)

Artikel 22.3 1 1 0 0

Totalt 8 19 8 15

4. Beslut om hänskjutande 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artikel 7.2 (förlängning av uppskjutande 17 36 10 0

verkan)

Artikel 7.4 dispens från uppskjutande 3 5 13 7

Totalt 20 41 23 7

5. Beslut enligt artikel 7 (uppskjutande av koncentrationer) 1996-1999

Jordbruk Transporter Fiske Kol Övrigt Totalt

Anmält stöd N 292 32 43 3 460 830 83,75%

Ej anmält stöd NN 39 8 12 0 97 156 15,74%

Befintligt stöd E 0 3 0 0 2 5 0,50%

Totalt 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Statligt stöd

1. Nya ärenden som registrerats under 1999
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Jordbruk Transporter Fiske Kol Övrigt Totalt

Anmält stöd N 159 17 11 5 242 434 47,69%

Ej anmält stöd NN 133 12 16 0 108 269 29,56%

Befintligt stöd E 23 2 1 0 9 35 3,85%

Inledda förfaranden C 47 17 4 0 104 172 18,90%

Totalt 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Pågående ärenden den 31 december 1999

Jordbruk Transporter Fiske Kol Övrigt Totalt

Anmält stöd N 236 30 42 1 234 543 71,07%

Ej anmält stöd NN 25 6 10 0 78 119 15,58%

Befintligt stöd E 0 2 0 0 2 4 0,52%

Inledda förfaranden C 25 4 0 0 69 98 12,83%

Totalt 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. Ärenden som behandlats under 1999 enligt de register i vilket det inordnats

3.1 Ärenden i vilka kommissionen har fattat beslut under 1999

Jordbruk Transporter Fiske Kol Övrigt Totalt

Anmält stöd N 236 29 40 0 213 518 72,75%

Ej anmält stöd NN 27 3 12 0 38 80 11,24%

Befintligt stöd E 0 0 0 0 0 0 0,00%

Inledda förfaranden C 25 3 0 0 53 81 11,38%

Återkallat av medlemsstaten 33 0 0 0 0 33 4,63%

Totalt 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2 Ärenden som avslutats under 1999
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Jordbruk Transporter Fiske Kol Övrigt Totalt

Inga invändningar 245 32 52 1 258 588 71,01%

Beslut inom
Inledande 12 5 0 0 62 79 9,54%

ramen för 
förfarandet Positiva 13 2 0 0 28 43 5,19%

Negativa 12 1 0 0 30 43 5,19%

Villkorade 0 0 0 0 3 3 0,36%

Lämpliga åtgärder 0 2 0 0 0 2 0,24%

Övriga beslut 4 0 3 0 63 70 8,45%

Totalt 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. Beslut fattade av kommissionen under 1999

Beslut fattade under… 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Inga invänd-ningar 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Beslut inom
Inledande 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62

ramen för 
förfarandet Positiva 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28

Negativa 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30

Villkorade 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3

Lämpliga åtgärder/övriga 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
beslut

Totalt 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Utveckling 1989-1999

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Inga invändningar 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258

Beslut inom
Inledande 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62

ramen för
förfarandet Positiva 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28

Negativa 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30

Villkorade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

Lämpliga åtgärder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga beslut 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63

Totalt 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Beslut fördelat på medlemsstaterna





VII — UNDERSÖKNINGAR

Under 1999 beställde GD Konkurrens femton undersökningar, varav tio kommer att slutföras under
loppet av 2000. Bland de fem undersökningar som slutfördes 1999 är tre fullständigt konfidentiella och
omnämns inte alls i nedanstående redogörelse. För ytterligare två konfidentiella undersökningar som
slutförts anges titeln nedan:

Undersökning av Belgacoms Duet-servicepaket, som sammankopplar fasta
nät och mobilnät
Definition av marknaden på området för sändningsrätten för idrottsevenemang i
Europa

Under 1999 slutfördes även nio undersökningar som beställdes 1998. Fyra av dem gäller konfidentiella
konkurrensärenden som följaktligen inte tas upp här. Två andra konfidentiella undersökningar har också
slutförts och för dem anges titeln här nedan:

Samåterförsäkringspooler
Tariffsamrådets inverkan på flygtarifferna

De tre övriga undersökningar som slutfördes 1999 sammanfattas nedan.

Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution
sector of the European Union

(Efterfrågestyrka och dess inverkan på konkurrensen inom detaljhandeln med livsmedel i EU)

Under de två senaste årtiondena har betydande förändringar ägt rum inom detaljhandelssektorn i de flesta
utvecklade länder. Nya affärsformat har vuxit fram, detaljhandelskedjor har fått ökad utbredning, stora
köpcentra har vuxit fram utanför städerna och i städernas utkanter, och betydande investeringar har gjorts
i ny teknik och bättre logistik. Samtidigt har megaföretag som kontrollerar en stor del av den totala
detaljhandelsförsäljningen till hushållen vuxit fram inom detaljhandelssektorn, och internationellt
verksamma detaljhandelskoncerner har vuxit fram. Dessa detaljister än nu så stora att de hör till de
största företagen i sina ursprungsländer.

Samtidigt som den ökade koncentrationen av detaljhandeln har haft uppenbara positiva kringeffekter tack
vare ökad effektivitet och bättre service, kan det finnas anledning till oro för att koncentrationen kan göra
det lättare för detaljister att utöva marknadsinflytande, både som köpare och säljare. Det kan dock hävdas
att en stark ställning som köpare kan vara samhällsnyttig, om den kan användas till att motverka
tillverkarnas marknadsinflytande. I det fallet hindrar detaljistens utövande av sin starka ställning som
köpare tillverkarna från att utnyttja sin ställning lika fullständigt som de skulle kunna om de var
verksamma inom en mindre koncentrerad detaljhandelssektor. Detaljisternas starka ställning som köpare
skulle då leda till lägre grossistpriser, vilket skulle komma konsumenterna till godo i form av lägre priser
under förutsättning att konkurrensen mellan detaljisterna är effektiv. Lägre slutpriser skulle betyda högre
produktivitet och större välstånd.

Enligt det motsatta synsättet kan detaljisternas starka ställning som köpare i slutändan skada det
ekonomiska välståndet. Även om köparstyrka kan leda till lägre priser på kort sikt, kan effekterna vara
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skadliga på lång sikt. På marknaden för detaljhandel med livsmedel kan tillverkarna tvingas minska
inveteringarna i nya produkter eller produktutveckling, andrahandsvarumärken kan försvinna och viktiga
varumärken försvagas, grossistpriserna för små detaljister kan stiga, vilket försvagar den ytterligare som
konkurrenter. Om detaljisterna har en stark ställning som köpare kan det med andra ord leda till en
betydande snedvridning av konkurrensen såväl i detaljist- som tillverkarledet.

Det rådet betydande osäkerhet om nettoeffekterna av ökad köparstyrka, vilket orsakat en diskussion om
det lämpligaste sättet att bemöta den. Den aktuella undersökningen gäller särskilt detaljisternas starka
ställning som köpare. I undersökningen stödjer man sig på nya ekonomiska insikter för att utveckla en
ram för att undersöka efterfrågestyrka, för att avgöra de ekonomiska nettoeffekterna, i vissa fall och med
avseende på särskilda uttryck för efterfrågestyrka. Dessutom presenteras en empirisk undersökning av
detaljhandeln för livsmedel i EU.

I del I i rapporten undersöks teoretiska och politiska omständigheter. Del I omfattar fyra kapitel. Efter
inledningen i kapitel 1 granskas och analyseras i kapitel 2 den ekonomiska teorin för efterfrågestyrka.
Utifrån denna analys läggs det i kapitel 3 fram ett antal förslag som gäller efterfrågestyrka och en
strukturerad ram för bedömning av efterfrågestyrkans slutliga inverkan på välståndet. I kapitel 4 granskas
definitionen av termen «efterfrågestyrka» tillsammans med dess ekonomiska mätning och definitionen
av den relevanta marknaden. Detta följs i kapitel 5 av en kort beskrivning av den nuvarande
konkurrenspolitiken och konkurrenslagstiftningen med avseende på efterfrågestyrkan. I slutet av
rapporten finns det separata bilagor, som kompletterar analysen med en detaljerad utredning av tre
viktiga områden: politiken i fråga om fusioner inom detaljhandelssektorn, konkurrenseffekterna av
allianser över gränserna inom detaljhandelssektorn, och vilka effekter användningen av kundstyrd
effektivitet (Efficient Consumer Response (ECR)) och annan partnerskapsverksamhet mellan stora
detaljister och viktiga leverantörer har på konkurrensen och välståndet.

I del II går man går man vidare från den teoretiska och politiska analysen till att granska den europeiska
livsmedelsdetaljhandelns faktiska art och struktur. Den innehåller en formell statistisk analys av
detaljhandeln i hela Europeiska unionen, och utgör en smidig övergång från den teoretiska diskussionen
i del I och fallstudierna i del III. Del II omfattar två kapitel. I det första kapitlet, kapitel 6, skapas med
hjälp av befintliga statistiska källor en bild av sektorns grundläggande struktur. I kapitel 7
vidareutvecklar man den statistiska analysen genom att lägga fram en helt ny databas (EU Retail Food
Market Share Matrix) som är avsedd att skapa en integrerad och internt konsekvent statistisk
kartläggning av sektorns struktur, såväl på EU-nivå som på nationell nivå, och för de ledande företagen.

Del III innehåller fallstudier från tre länder – Frankrike, Tyskland, Spanien och Förenade kungariket –
som får utgöra exempel. I analysen beaktas, för varje land, marknadsstrukturens särdrag och utveckling,
konkurrensen inom detaljhandeln med livsmedel, detaljhandlarnas och köparnas marknadsinflytande,
utveckling av egna varumärken och eventuella andra särdrag på dessa marknader. Länderrapporterna
innehåller också specifik information om produktion och distribution i fråga om tre produktkategorier –
tvättmedel, kaffe (snabbkaffe och rostat/malet kaffe), smör och andra produkter att bre på smörgåsar
(margarin) – som exempel på vad som kännetecknar utbudssidan och köparnas aktivitet inom denna
sektor. De fyra fallstudierna ingår i kapitel 8–11, och slutsatserna av dem såväl i fråga om jämförelse
mellan länder och jämförelser produktvis, sammanfattas i kapitel 12.

Kapitel 13 avslutar rapporten, där man sammanfattar de viktigaste omständigheterna och drar vissa
generella slutsatser om konkurrensläget och efterfrågestyrkans omfattning och effekter inom sektorn för
detaljhandel med livsmedel i Europeiska unionen. Författarna till rapporten anser för det första att det
för närvarande inte finns något trängande behov av en ny europeisk politik, utöver den som redan finns,
för att hantera det särskilda problemet med stor efterfrågestyrka. För det andra är det ett faktum att även
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om de lagar om ekonomiskt beroende som utarbetats i vissa medlemsstater har en del attraktiva inslag,
kan de också lätt skapa skadliga incitament och göra konkurrensen oflexibel. Därför anser författarna till
rapporten att det inte finns någon anledning för gemenskapen att införa dem. De medger dock att
ekonomiska, sociala och politiska förhållanden kan göra sådana politiska åtgärder attraktiva för vissa
medlemsstater, men inte för andra.

Undersökningen finns tillgänglig på Internet (http/europa.eu.int/comm/competition/publications
/studies/bpifrs/). Pappersversionen har nyligen publicerats med referensnummer ISBN 92-828-7938-0.

Digitala audiovisuella plattformars ekonomiska lönsamhet

I undersökningen fastställs huvudbeståndsdelarna i resultatberäkningen och finansieringsplanen för
digitala audiovisuella tjänster oavsett spridningssätt och utarbetas en modell som ger möjlighet att
simulera hur resultatet för en plattform utvecklas under en femårsperiod på grundval av vissa
nyckelvariabler.

I rapporten lyfter man först fram några begrepp och principer för att förklarar de val som görs i smaband
med undersökningen och definieras de digitala plattformarnas industriella organisation.

Därefter beskrivs den typiska strukturen för resultatberäkningen och finansieringsplanen, följt av en
diskussion om nyckelvariablerna, dvs. samtliga inkomst- och utgiftsposter.

I rapporten presenteras slutligen utvärderingsverktyget och förklaras de beräkningsformler som använts,
och dessutom ges några simuleringsexempel.

Slutsatser av undersökningen

I samband med undersökningen konstaterades det att distributionsformerna utvecklas på olika sätt under
jämförbara förhållanden: distribution via satellit blir lönsam efter det tredje året och markbunden
distribution i slutet av det fjärde året, medan kabeldistribution blir lönsam först efter fem års drift.

Marknadens storlek ändrar varken i fråga om resultaträkningen eller finansieringsplanen antalet år som
behövs för att uppnå lönsamhet. Den påverkar vinsternas och förlusternas omfattning samt storleken på
finansieringsbehovet, men inte hur länge det varar.

Finansieringsbehoven för en satellitoperatör är ganska små, för en operatör som bedriver markbunden
distribution något större. För en kabeloperatör är finansieringsbehovet enormt under det första året, men
därefter minskar och försvinner behovet snabbt.

Uppföljning av den 1998 inledda undersökningen av fasta och mobila teletjän-
ster (324)

Kommissionen avslutade undersökningen av avgifterna för fasta och mobila teletjänster efter det att stora
prissänkningar genomförts i hela EU.
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Kommissionen beslutade att avsluta den undersökning av fasta och mobila teleoperatörers
samtrafikavgifter som omfattade hela EU efter att ha konstaterat att priserna hade sänkts avsevärt (mer
än 80 % i vissa fall) som reaktion på kommissionens undersökningar. Kommissionen samarbetade nära
med de nationella konkurrensmyndigheterna och regleringsmyndigheterna i medlemsstaterna för
genomförandet av denna undersökning, son inleddes i februari 1998. Eftersom undersökningen ledde till
ett tillfredsställande resultat i fråga om priserna på fasta och mobila telefonsamtal, ämnar kommissionen
fortsätta att noggrant undersöka konkurrensvillkoren inom ramen för en branschutredning om de
viktigaste frågorna i samband med telekommunikationer, bland annat de gällande villkoren för roaming
mellan mobiloperatörer.

Efter det att kommissionen först undersökt 45 företag i EU:s 15 medlemsstater beslutade den i juli 1998
att det fanns anledning att göra en fördjupad undersökning av 14 ärenden som eventuellt orsakade en
snedvridning av konkurrensen (325). Dessa ärenden kan uppdelas i tre kategorier:

i) Avgifter för terminering av samtal från mobilnät i fasta nät:

I dessa ärenden förelåg det en möjlighet för att etablerade teleoperatörer diskriminerar mobiloperatörer
i fråga om avgifterna för terminering av mobiltelefonsamtal i fasta allmänt tillgängliga telefoninät.
Kommissionen inledde en undersökning i fyra ärenden, som gällde etablerade operatörer i Tyskland,
Spanien, Nederländerna och Italien.

ii) Fasta operatörers marginaler för samtal från fasta nät till mobilnät:

Dessa ärenden gällde teleoperatörernas intäkter av samtal från deras allmänt tillgängliga kopplade
telefonnät (PSTN) till mobilnät. Kommissionen inledde åtta undersökningar som gällde teleoperatörer i
Belgien, Irland, Förenade kungariket (BT), Österrike, Spanien, Nederländerna, Italien och Tyskland.

iii) Tariffer för terminering av samtal i mobiltelenät:

I dessa ärenden var det fråga om avgifter som mobiloperatörer tar ut för terminering av samtal i deras
nät. Kommissionen inledde sammanlagt fem undersökningar, som var och en gällde en mobiloperatör.
Två av företagen var italienska, tre tyska.

De avgifter som fasta teleoperatörer uppbär av mobiloperatörer för terminering av samtal i det allmänt
tillgängliga kopplade telefonnäten har minskat betydligt (upp till 82 %) i fyra av de sex undersökta
fallen. Samtliga operatörer tillämpar för närvarande avgifter som ligger lägre än EU:s referensvärden
(«bästa kända metod»), eller nära dessa.

Vad gäller de fasta teleoperatörernas marginaler i fråga om intäkterna av samtal från det fasta nätet till
mobilnät är marginalerna för 1999 i de undersökta fallen 31–80 % lägre än marginalerna under 1998.

Kommissionen kan avsluta de återstående ärendena, som gäller Deutsche Telekom och Telekom Austria,
så snart dessa operatörer sänker sina avgifter enligt de krav som ställts.

Kommissionen har också avslutat den undersökning som gällde de avgifter som tyska och italienska
mobiloperatörer tog ut för terminering av samtal i deras nät, eftersom de nationella myndigheterna i
respektive land undersöker dessa ärenden.
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Bakgrund

A) Terminering av samtal från mobilnät till fasta nät

Tyskland

Kommissionen konstaterade i juli 1998 att Deutsche Telekom tog ut alltför höga avgifter för terminering
av mobilsamtal i sitt fasta nät. I februari 1999 underrättade den nationella tyska regleringsmyndigheten,
RegTP, kommissionen om att den avsåg att fatta ett formellt beslut inom några veckor efter att ha slutfört
sin undersökning. Kommissionen avbröt sin egen undersökning av ärendet, vilket den i allmänhet gör
om ett ärende är under behandling på nationell nivå. Kommissionen kommer således att avsluta sin
undersökning, när RegTP har genomfört sina planerade åtgärder.

Italien

Kommissionen konstaterade i juli 1998 att de avgifter som Telecom Italia tog ut för terminering av
mobilsamtal i sitt nät var högre än avgifterna för terminering av samtal från fasta nät. Telecom Italia
underrättade senare kommissionen om att den numera tog ut samma avgift av mobiloperatörer och fasta
operatörer för terminering av samtal i sitt allmänt tillgängliga kopplade telefonnät. De nya avgifterna
ledde också till en betydande minskning av mobiloperatörernas kostnader. Kommissionen konstaterade
att den diskriminering den hade motsatt sig hade upphört, och avslutade sin undersökning.

Spanien

Enligt kommissionen tog den etablerade spanska operatören, Telefónica, ut alltför höga avgifter av
mobiloperatörer för samtalsterminering i sitt nät. Efter det att kommissionen inlett sin undersökning i
detta ärende ålade den spanska nationella regleringsmyndigheten, CMT, Telefónica att se över sin politik
i fråga om samtalsterminering. Den spanska regeringen godkände Telefónicas referensanbud om
samtrafik efter det att operatören uppfyllt CMT:s krav. Kommissionen var nöjd med resultatet och
avslutade sin undersökning.

Nederländerna

I december 1998 informerade den nederländska regleringsmyndigheten, OPTA, kommissionen om att
dess egen undersökning tydde på att KPN tagit olika avgifter av mobiloperatörer och fasta operatörer för
samtalsterminering i sitt nät, men att KPN under tiden upphört med denna differentiering och numera
tillämpar en enda avgift för samtalsterminering. Denna avgift gäller såväl fasta operatörer som
mobiloperatörer, oavsett var samtalet kommer från. Andra nederländska operatörer, som tillfrågats av
OPTA, har också bekräftat detta faktum. Kommissionen avslutade därför behandlingen av ärendet.

B) Vinstmarginaler som föranleds av telefonsamtal

Nederländerna

OPTA underrättade i november 1998 kommissionen om att den hade avslutat sin undersökning om nya
detaljhandelspriser som föreslagits av KPN. OPTA kunde i samband med undersökningen fastställa att
den fasta andelen av de avgifter som uppbärs för samtal från fasta nät till mobilnät verkligen beräknades
utifrån de faktiska kostnaderna, och den uppgav för kommissionen att den var nöjd med resultatet.
Kommissionen avslutade därför behandlingen av ärendet.
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Belgien

Den etablerade operatören i Belgien, Belgacom, underrättade kommissionen om de nya avgifter för samtal-
sterminering som den uppbär av två mobiloperatörer. Priserna tillämpades retroaktivt från september 1998,
vilket betyder att Belgacoms intäkter sjönk strax under det tröskelvärde som är gränsen för att kommissio-
nen skall inleda en formell undersökning. Kommissionen anser att ärendet är slutbehandlat.

Irland

Kommissionen konstaterade i juli 1998 att den etablerade irländska operatören, Telecom Éireann, kanske
kompenserade sänkningen av avgifterna för terminering av mobilsamtal genom att öka sina marginaler
för samtal från fasta nät till mobila nät. Telecom Éireann tillkännagav dock senare de nya
detaljhandelspriserna för dessa samtal, vilket minskade bolagets marginaler betydligt. Kommissionen var
nöjd med de nya priserna och lade ner sin undersökning.

Förenade kungariket

I Förenade kungariket konstaterade konkurrensmyndigheten (Monopolies and Mergers Commission, MMC)
att BT hade alltför stora marginaler och rekommenderade för den nationella brittiska regleringsmyndigheten,
Oftel, att den ser till att marginalerna blir mindre och att priserna kontrolleras under de två följande åren. Of-
tel underrättade kommissionen om sin avsikt att genomföra alla de angivna ändringarna och om att den höll på
att vidta nödvändiga regleringsåtgärder. Kommissionen avslutade därför behandlingen av ärendet.

Italien

Den etablerade italienska operatören, Telecom Italia, informerade kommissionen om att de fasta
operatörernas marginaler har omfattas av nya regler sedan januari 1999. Den nationella italienska
regleringsmyndigheten ändrade detaljhandelspriserna för samtal från fasta nät till mobilnät, vilket
avsevärt minskade Telecom Italias marginaler. Den 17 mars 1999 underrättade den italienska
myndigheten kommissionen om de nya strukturen för detaljhandelspriser på samtal fasta nät till
mobilnät, som gäller från och med den 17 april 1999. Den italienska myndigheten uppgav att beslutet är
en etapp på vägen mot införandet av en ny avgiftsstruktur för samtal från fasta nät till mobilnät.
Kommissionen var nöjd med de sänkta avgifterna och avslutade sin undersökning.

Spanien

Telefónica försåg kommissionen med nya siffror om sina marginaler i november 1998. Företaget
översände också en kopia av de anslutningsavtal det hade ingått med de två mobiloperatörerna Airtel och
Telefónica Móviles. Avtalen visar i detalj hur prissänkningen fördelar sig mellan operatörerna. Det
framgår tydligt av siffrorna att intäkterna från det fasta nätet har minskat betydligt, vilket skingrar
kommissionens farhågor. Kommissionen ansåg därför att problemet var löst och avslutade ärendet.

C) Samtalsterminering i mobila nät

Tyskland

Sedan november 1998 har RegTP bedrivit lagstadgat samarbete med tyska Bundeskartellamt genom en
undersökning som gäller en påstådd hemlig samverkan mellan T-Mobil, Mannesmann och E-Plus
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avseende de avgifter de tar ut för samtalsterminering i sina nät. Kommissionen har därför avbrutit sin
egen undersökning av dessa ärenden i väntan på resultatet av den undersökning som genomförs i
Tyskland.

Italien

Den italienska regleringsmyndigheten inledde i januari 1999 ett förfaranden med anledning av att Telecom
Italia Mobile (TIM) och Omnitel samtidigt beslutade sänka sina avgifter för högtrafik och höja avgifterna för
företag och avgifterna för lågtrafik för privatkunder. På samma sätt som i det ärende som gällde Tyskland av-
bröt kommissionen sin egen undersökning av ärendet för att invänta resultatet av den nationella under-
sökningen. Kommissionen stod i nära kontakt med den italienska regleringsmyndigheten, som skulle fatta
ett slutligt beslut om dessa avgifter före juli 1999.

D) Kvantitativ bedömning

Kommissionen begärde att oberoende konsulter skulle genomföra en ny undersökning av marknadsläget
för att kvantitativt kunna bedöma förändringarna av de marginaler och de avgifter för terminering av
samtal från mobilnät till fasta nät den hade undersökt. Konsulterna ombads upprepa två test som
utfördes i den ursprungliga undersökningen för att göra det möjligt att säkerställa jämförbarheten mellan
1998 års siffror och 1999 års siffror. Resultaten är följande:

a) Diskriminering som gäller avgifter för terminering av samtal från mobilnät till fasta nät

Avgifterna för terminering av samtal från mobilnät till fasta nät har jämförts med avgifterna för
terminering av samtal från fasta nät till fasta nät och med ett referensvärde enligt «bästa kända metod»
på EU-nivå. Detta referensvärde har beräknats på grundval av en utvärdering som gjordes av KPMG
1998. För att uppdatera sin rapport jämförde konsulterna de avgifter som konstaterades i den föregående
rapporten med de gällande avgifterna i fyra länder – Tyskland, Nederländerna, Spanien och Italien.
Konsulterna konstaterade att i samtliga fall betydde ändringarna av strukturen för de avgifter för
samtalsterminering som uppbärs av operatörerna att mobiloperatörerna inte längre diskriminerades.
Samtliga operatörer ligger numera under eller mycket nära en nivå enligt EU:s «bästa kända metod».

Tyskland

Deutsche Telekom underrättade RegTP om sina nya avgifter för terminering av samtal från
mobiltelefoner. Dessa avgifter är mycket lägre än tidigare. Avgifterna för samtal inom städerna har
minskat med 80 %, avgifterna för lokalsamtal med 78 % och avgifterna för inrikessamtal med 81 %.
Dessa avgifter är fortfarande något högre än EU:s referensvärden, men har närmat sig dessa betydligt.

Spanien

Telefónica har sänkt sin avgifter för terminering av samtal från fasta nät till fasta nät med 66 % för
samtal inom en och samma provins och med 25 % för samtal från en provins till en annan. För samtal
från mobilnät till fasta nät är sänkningen ännu större, dvs. 82 % respektive 77 %. Telefónica ligger för
närvarande under EU:s referensvärden för samtal inom en och samma provins. För samtal från en
provins till en annan är avgifterna fortfarande något högre än avgifterna enligt «den bästa kända
metoden».
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Nederländerna

KPN:s avgifter för terminering av samtal från mobilnät till fasta nät har ökat med 52 % för lokalsamtal
och med omkring 73 % för inrikessamtal. För samtal från fasta nät har de sjunkit med 15 % för
lokalsamtal och med 20 % för inrikessamtal. Avgifterna för samtalsterminering var lägre än EU:s
referensvärde enligt bästa kända metod, både för lokal- och inrikessamtal.

Italien

Telecom Italias avgifter för terminering av samtal från mobilnät har ökat med 77 % för lokalsamtal och
med 55 % för enkel transit av samtal. För samtal från fasta nät har avgifterna sjunkit med omkring 35 %
på lokal nivå och med 25 % för enkel transit av samtal. I båda fallen ligger avgifterna under EU:s
referensvärde enligt bästa kända metod.

b) De fasta operatörernas marginaler

I detta fall jämfördes sju fasta operatörers nettointäkter av samtal från fasta nät till mobilnät. I den
föregående rapporten var syftet med testet att jämföra nettointäkterna i olika EU-medlemsstater för att
se vilka fasta operatörer som hade alltför stora intäkter av samtal från fasta nät till mobilnät.

Enligt 1998 års rapport hade åtta fasta operatörer marginaler som översteg EU:s bästa kända metod mer
100 % eller mer. Operatörerna var Belgacom, Telecom Eireann, BT, P&T-Autriche, Telefónica, KPN,
Telecom Italia och Deutsche Telekom (samtal till T-Mobil-nätet). Konsulternas nya undersökning gäller
marginalerna för tolv operatörer i sex länder. Siffrorna visar att marginalerna minskat med 31–80 % till
följd av den sammanlagda effekten av den ändrade avgiften för samtalsterminering och de sänkta
detaljhandelspriserna. De nederländska och brittiska operatörerna låg något över EU:s referensvärde,
medan alla de andra låg under det.

Följande tabell visar den procentuella minskningen av operatörernas marginaler mellan 1998 och 1999:

(%)
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Proximus – 31

Mobistar – 32

KPN mobile – 55

Libertel – 55

TIM – 80

Omnitel – 80

Eircell – 66

Esat Digifone – 66

Vodafone – 58

Cellnet – 58

Telefónica Móviles – 64

Airtel – 64



VIII — REAKTIONER PÅ TJUGOÅTTONDE RAPPORTEN 
OM KONKURENSPOLITIKEN

A — Europaparlamentet

Europaparlamentets resolution om kommissionens tjugoåttonde rapport om konkurrenspolitiken
(1998) (SEK(1999) 743 – C5-0121/1999 – 1999/2124(COS)) och kommissionens svar

XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken – 1998

1. Föredragande: Bernhard Rapkay

2. PE-nr: A4-0078/99

3. Datum för godkännande av betänkande: 18 januari 2000

4. Ärende: Europaparlamentets resolution om kommissionens XXVIII:e rapport om konkurrenspolitiken
– 1998 (SEK(1999) 743 – C5-0121/1999 – 1999/2124(COS))

5. Ansvarigt parlamentsutskott: Utskottet för ekonomi och valutafrågor

6. Analys av texten och parlamentets yrkanden,

7. svar på yrkandena och beräknad tidpunkt för de åtgärder som kommissionen har vidtagit eller
kommer att vidta:
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— med beaktande av kommissionens XXVIII:e rapport om
konkurrenspolitiken – 1998 (SEC(1999) 743 – C5-
0121/1999)

— med beaktande av den sjunde översikten över statligt stöd i
Europeiska unionen inom tillverkningsindustrin och vissa
andra sektorer (KOM(1999) 148),

— med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 1 april
1998 om förslaget till rådets förordning om tillämpningen
av artiklarna 92 och 93 i EG-fördraget på vissa slag av över-
gripande statligt stöd (KOM(1997) 396),

— med beaktande av sin resolution av den 14 januari 1999 om
förslaget till rådets förordning om tillämpningsföreskrifter
för artikel 93 i EG-fördraget (KOM(1998) 73),

— med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 15 april
1999 om förslaget till rådets förordning om ändring av för-
ordning 19/65/EEG om tillämpning av fördragets artikel
85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden
(KOM(1998) 546),

— med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 15 april
1999 om förslaget till rådets förordning om ändring av för-
ordning nr 17, första förordningen om tillämpning av för-
dragets artiklar 85 och 86 (KOM(1998) 546)

— med beaktande av kommissionens skriftliga svar på parla-
mentets resolution om den XXVII:e rapporten om konkurr-
renspolitiken 1997,

Europaparlamentet Kommissionen
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A. Den europeiska konkurrenspolitiken får inte betraktas
lösryckt från Europeiska unionens övriga politikområden
som exempelvis socialpolitik eller miljöpolitik.

Kommissionen delar parlamentets uppfattning att den europeiska
konkurrenspolitiken inte är åtskild från kommissionens övriga po-
litikområden.

B. Konkurrenspolitiken måste bidra till att Europeiska unio-
nens målsättningar som ekonomisk tillväxt, konkurrensför-
måga, tillräckligt hög sysselsättning, miljöskydd och kon-
sumentskydd kan uppnås.

Även kommissionen anser att konkurrenspolitiken är ett av de
bästa sätten att bidra till att gemenskapens målsättningar i fråga om
konkurrenskraft och tillväxt uppnås, och följaktligen även i fråga
om främjande av sysselsättningen och den ekonomiska och socia-
la sammanhållningen. Vad gäller konsumentpolitiken anser
kommissionen att en dynamisk konkurrens är det bästa medlet att
uppnå ett stort utbud varor och tjänster till lägre priser. Slutligen
kan konkurrenspolitiken bidra till skyddet av miljön.

C. Den europeiska konkurrenspolitiken måste moderniseras
och anpassas till den ekonomiska utveckling som sker, så-
som den alltmer integrerade inre marknaden, globalisering-
en och den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Marknaderna måste klara av en mängd utmaningar: stärka den in-
re marknaden, globaliseringen, teknisk innovation, utvidgningen
osv. Kommissionen måste därför anpassa sin konkurrenspolitik
till denna snabba utveckling.

D. Inom den ekonomiska och monetära unionen krävs en utö-
kad konkurrensövervakning för att värna om en fungerande
inre marknad.

Kommissionen är övertygad om att de kontrollmetoder som står
till dess förfogande i fråga om konkurrens måste användas fullt ut
för att stimulera den inre marknaden, som nyligen genomgick en
synnerligen viktig fas med den ekonomiska och monetära unio-
nen.

E. För att få till stånd en fungerande konkurrensövervakning
inom euroområdet krävs ett närmare samarbete mellan Eu-
ropeiska kommissionen och de nationella konkurrensmyn-
digheterna.

Det krävs samarbete med nationella konkurrensmyndigheter för
att kunna genomföra en effektivare kontroll. Kommissionen anser
ändå att denna bör genomföras inom hela EU och inte bara inom
euroområdet.

F. Moderniseringen och den skärpta tillämpningen av kon-
kurrensreglerna, och då särskilt granskningen av stöd, gör
det nu viktigare än någonsin tidigare att förklara och för-
medla orsakerna bakom konkurrenspolitiken till den breda
allmänheten, till fackmän och till aktörer inom näringslivet
i regionerna.

Kommissionen delar parlamentets uppfattning att åtgärder måste
vidtas för att förklara konkurrenspolitiken för EU-medborgarna.
Kommissionen anser också att allmänheten måste övertygas om
fördelarna med konkurrenspolitiken för att ge sitt stöd.

G. Arbetsbelastningen inom kommissionens generaldirektorat
för konkurrensfrågor har ökat enormt under de senaste åren
genom nya uppgifter som avregleringen av telekom- och
energisektorn, samt genom det ökade internationella samar-
betet.

Parlamentet gör rätt i att framhålla den mycket stora ökningen av
arbetsbelastningen vid de av kommissionens avdelningar som
sysslar med konkurrenspolitiken.

H. En effektiv konkurrenspolitik kommer att främja Europe-
iska unionens konkurrenskraft.

Även kommissionen anser att konkurrenspolitiken bidrar till att
göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig.

1. Parlamentet välkomnar den XXVIII:e rapporten om kon-
kurrenspolitiken och betraktar den som ett viktigt dokument
varigenom kommissionen uppfyller sin redovisningsskyl-
dighet som är fastställd i fördragen,

Kommissionen tackar parlamentet för dess positiva bedömning av
den XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken

2. välkomnar förändringarna i utformningen av texten som
underlättar läsningen och därigenom främjar öppenheten
beträffande konkurrenspolitiken; anser att en förmedling av
konkurrenspolitikens innehåll och skälen till denna till en så
stor del som möjligt av allmänheten måste tillmätas stor
vikt, eftersom åtgärdernas genomförande även beror på för-
ståelsen hos de berörda delarna av befolkningen,

Kommissionen uppskattar parlamentets positiva syn på förän-
dringarna i rapportens utformning. Den har för avsikt att fortsätta
att försöka göra rapporten lättläst och intressant för medborgarna i
EU.

— med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi
och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga
frågor och den inre marknaden (A5-0078/1999), och av
följande skäl:
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3. uttrycker än en gång sin uppskattning av den kvalitativt hög-
värdiga dialogen med kommissionen, och då särskilt be-
träffande den förre ansvarige kommissionsledamoten, och
uppmanar till en fortsatt utbyggnad av den demokratiska
kontrollen av Europeiska unionens konkurrenspolitik; upp-
manar den nye för konkurrenspolitiken ansvarige kommiss-
sionsledamoten till att delta i regelbundna informa-
tionsträffar med det ansvariga utskottet, vid vilka man sär-
skilt kommer att diskutera aktuella betydelsefulla fall som
gäller konkurrensfrågor,

Den kommissionsledamot som nu har ansvar för konkurrenspoli-
tiken har redan svarat på denna uppmaning att inleda en dialog, och
han har åtagit sig att framträda inför parlamentets utskott för eko-
nomi och valutafrågor ungefär sex gånger om året för att förklara
konkurrenspolitiken inför dem som företräder EU-medborgarna.

4. påpekar betydelsen hos kommissionens skriftliga svar på
parlamentets resolution om den XXVII:e rapporten om kon-
kurrenspolitiken och uppmanar sina egna organ att utnyttja
detta dokument som ett viktigt element i dialogen om kon-
kurrenspolitiken,

Kommissionen kan försäkra parlamentet att dess resolutioner,
samt kommissionens egna yttanden om dessa, utgör en viktig
grund för diskussioner och åtgärder vid kommissionens avdel-
ningar.

5. uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att
rättstillämpningen i medlemsstaterna är enhetlig, vilket är
absolut nödvändigt för att den gemenskapsrättsliga kon-
kurrenskontrollen skall fungera utan störningar,

I likhet med parlamentet anser kommissionen att det är av största
vikt att gemenskapens lagstiftning tillämpas enhetligt inom EU. I
samband med moderniseringen av tillämpningsreglerna i arti-
klarna 81 och 82 anstränger sig kommissionen särskilt att finna
lämpliga mekanismer för att garantera att lagstiftningen är enhet-
lig. Kommissionen vill dock ändå framhålla att det är domstolen
som har det yttersta ansvaret för att gemenskapslagstiftningen är
enhetlig, genom förfarandet för förhandsavgörande.

6. uppmanar kommissionen att, så långt det överhuvudtaget är
möjligt inbegripa parlamentet, i vidareutvecklingen av kon-
kurrenspolitikens genomförande,

Kommissionen är positivt inställd till en regelbunden dialog med
parlamentet, och förbinder sig att nära samarbeta med parlamentet
om konkurrenspolitiken, under förutsättning att detta inte påver-
kar de mål som är under utredning. Kommissionens arbete är redan
inriktat på detta. Kommissionen låter parlamentet delta i överlägg-
ningar om moderniseringen av gemenskapens konkurrenslagstift-
ning och den besvarar parlamentsledamöternas frågor om genom-
förandet av konkurrenspolitiken, både skriftliga frågor och sådana
frågor som ställs vid möten där kommissionsledamoten med an-
svar för konkurrensfrågor deltar. Slutligen publicerar kommissio-
nen mycket information, framför allt den årliga rapporten om kon-
kurrenspolitiken, för vilken kommissionen ansvarar inför parla-
mentet.

7. anser att man parallellt med vidareutvecklingen av konkurr-
renspolitiken måste föra en övergripande politik för konsu-
mentskydd, och förbättra medverkan från konsumentorga-
nisationernas sida,

Att främja konkurrens på marknaden innebär också att tillvarata
konsumenternas intressen. Kommissionen är övertygad om detta,
och delar parlamentets uppfattning om att göra konsumentorgani-
sationerna mer delaktiga i konkurrenspolitiken. På detta område
har kommissionen tagit en rad initiativ som riktar sig till konsu-
menterna och till de organisationer som företräder dem.

8. anser att konkurrensbestämmelserna inte får lägga oskäliga
hinder i vägen för medlemsstater som vill anta banbrytande
miljölagstiftning som ett led i sina strävanden att nå de mål
som uppställts i artikel 6 i fördraget,

Enligt artikel 86 i fördraget kan kommissionen endast rikta in sig
på lagstiftning som gäller ekonomisk verksamhet eller företag
med särskilda rättigheter som åtagit sig att tillhandahålla tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse, under förutsättning att tillämp-
ningen av konkurrensreglerna inte hindrar dessa företag att utföra
de uppgifter som tilldelats dem.

9. välkomnar att kommissionen 1998 vid sin undersökning av
konkurrensen inom ramen för artikel 81.3 i EG-fördraget i
fyra fall ställt sig positiv till miljöfrågor; konstaterar med
tillfredsställelse att kommissionen i sin senaste rapport om
konkurrensen återigen bekräftat den ståndpunkt kommiss-
sionen intagit redan i rapporten 1995, nämligen att förbätt-
randet av miljön är att anse som en faktor som gynnar eko-
nomiska eller tekniska framsteg,

Kommissionen kan endast medge undantag för begränsande avtal
i enlighet med artikel 81.3 av miljöskäl, och detta endast om de fy-
ra villkoren för undantag uppfylls, framför allt kravet att konkurr-
rensen inte sätts ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga. Så
som parlamentet har konstaterat kan kommissionen endast ta så-
dana miljöaspekter i beaktande som gynnar ekonomiska och
tekniska framsteg – vilket är ett av de fyra bedömningskriterierna.
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10. uppmanar kommissionen att noggrant se till att det inte görs
några överenskommelser mellan banker som står i strid med
den fria konkurrensen, beträffande de olika möjligheter att
verkställa betalningar som existerar, och då i synnerhet in-
om euroområdet,

Kommissionen undersöker aktivt alla avtal mellan banker som kan
inverka negativt på konkurrensen och på konsumenterna. Exem-
pelvis inledde kommissionen en undersökning om kartellbildning
i februari 1999, för att se om det fanns några bevis för att banker in-
för införandet av euron samrådde i hemlighet för att bestämma typ
och storlek på de avgifter som skulle tas ut efter den 1 januari 1999
för valutatransaktioner inom EU.

11. kräver att det ökade behovet av personal vid generaldirekto-
ratet för konkurrensfrågor åtgärdas genom att personalstyr-
kan utökas så att kommissionen fullständigt kan uppfylla si-
na förpliktelser enligt fördragen,

Kommissionen tillstår att arbetsbördan vid GD Konkurrens ökat
betydligt, och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att öka re-
surserna för detta GD.

12. välkomnar kommissionens insatser för en modernisering av
konkurrensbestämmelserna, men kräver samtidigt att re-
formsträvandena inte leder till en renationalisering, eller till
att den europeiska konkurrenspolitiken försvagas, anser
emellertid att regionerna med hänsyn till subsidiaritetsprin-
cipen bör ges ett självständigt utrymme vad gäller utveck-
lingen,

Kommissionen tackar parlamentet för att det stöder de reformer
som kommissionen påbörjat. Den vill i likhet med parlamentet för-
stärka konkurrenspolitiken och säkerställa att den genomförs så
nära medborgarna som möjligt, utan att hota gemenskapslagstift-
ningens enhetlighet.

13. anser att ett konsekvent utnyttjande av konkurrenspolitiken
kan bidra till att målen för sysselsättningsriktlinjerna upp-
nås, och kräver i detta sammanhang att kommissionen sna-
rast genomför bemyndigandeförordningen för gruppundan-
tag som kan komma att initiera en positiv dynamik, i synner-
het vad gäller små och medelstora företag och inom utbild-
ningsområdet,

För att garantera att EU-lagen om kontroll av statligt stöd följs, i
enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, måste medlemsstaterna
anmäla statliga stödåtgärder till kommissionen innan de genom-
förs. Det enda undantaget gäller stöd som beviljas enligt villkoren
i förordningar om gruppundantag. Kommissionen antog redan i
juli utkast till gruppundantag som diskuteras med medlemssta-
terna och berörda parter. Utöver detta kommer anmälningsförfa-
randet att fortsätta, liksom även utvecklingen av strängare kon-
troller av statligt stöd.

14. kräver att man med hänsyn till de fortsatt höga nivåerna för
statliga stöd och dessas oförenlighet med en väl fungerande
inre marknad, samtidigt som hänsyn tas till subsidiaritets-
principen, i högre grad prioriterar Europeiska unionens kon-
kurrenspolitik i förhållande till de nationella stödordning-
arna,

Kommissionen delar parlamentets uppfattning att kontrollen av
det statliga stödet kan göras ännu strängare. Subsidiaritetsprinci-
pen är inte tillämplig när det gäller kontroll av statligt stöd. För-
draget ger kommissionen exklusiv behörighet att granska program
för statligt stöd, enligt artikel 87 i fördraget.

15. bekräftar att det behövs en utveckling mot att offentliga
monopol ersätts av konkurrenskraftiga strukturer så att Eu-
ropa moderniseras och blir en mer konkurrenskraftig miljö
för konsumenter och företag,

Kommissionen delar parlamentets uppfattning, enligt vad som
framgår av kommissionens meddelande om tjänster av allmänt in-
tresse i Europa.

16. uppmanar kommissionen att vidta effektiva åtgärder med
avseende på att harmonisera reglerna för återbetalning av
olagligt statligt stöd,

Ett effektivt genomförande av beslut om återbetalning av stöd är
förstås avgörande för trovärdigheten när det gäller kontroll av stat-
ligt stöd. Kommissionen är därför beredd att förbättra sitt system
för uppföljning av dessa beslut.

17. betonar dock att statliga stödåtgärder fortfarande behövs
som korrektiv på vissa punkter där marknaden misslyckats
och för att stödja de mera övergripande målen i EG-fördra-
get,

Statligt stöd är inte helt förbjudet. Det kan tillåtas om det bidrar till
fördragets målsättningar, t. ex. sysselsättning, forskning och ut-
veckling, miljö och framför allt regionalt stöd. Kommissionen har
utarbetat riktlinjer som beskriver hur den ser på detta.

18. anser att den numera årliga «översikten över statligt stöd i
Europeiska unionen inom tillverkningsindustrin och vissa
andra sektorer» kan utgöra en god utgångspunkt för att
skapa ökad öppenhet på området för offentligt stöd, och ön-
skar att denna översikt i ökad utsträckning behandlar stödets
kvalitet,

Kommissionen kommer att fortsätta, i överensstämmelse med ti-
digare utgåvor, att utöka det område som täcks in av under-
sökningen av det statliga stödet och att fördjupa analysen av det.

19. uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om ett off-
fentligt register, som regelbundet uppdateras, över statliga
stöd vari de kvalitativa skillnaderna vad gäller det beviljade
stödet beaktas; och att i samband härmed inbegripa det stöd
som har blivit föremål för ett rättsligt förfarande,

Kommissionen välkomnar stödet för ett register över statligt stöd.
Förberedelser för att upprätta ett sådant pågår redan.
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20. uppmanar kommissionen att införa en «resultatlista» i likhet
med den som finns för den inre marknaden, som visar vilka
medlemsstater som har högst respektive lägst nivå när det
gäller statligt stöd,

Kommissionen studerar för närvarande vilka uppgifter som skull-
le tas upp i en resultattavla. En sådan måste förberedas mycket om-
sorgsfullt så att de indikatorer som används verkligen är relevanta.
Att vid en jämförelse av medlemsstaterna endast använda sig av
nivåerna på det statliga stödet är olämpligt.

21. önskar att kommissionen varje år offentliggör en rapport i
vilken man analyserar de statliga stödens konsekvenser för
konkurrenskraften, prisnivån och produktionsfaktorernas
rörlighet,

Kommissionen studerar för närvarande om dessa frågor kan be-
handlas i samband med ett eventuellt upprättande av en resultatt-
tavla.

22. bekräftar på nytt sin positiva inställning till statliga stöd som
kan anses vara av gemensamt intresse, exempelvis inom
områden som forskning och utveckling, små och medelsto-
ra företag, utbildning samt energisparande och miljöskydd;
men anser att det är viktigt att kommissionen fastställer en-
hetliga kriterier och villkor för denna typ av statligt stöd,

Kommissionen har redan utarbetat riktlinjer och ramkriterier för
de nämnda stödkategorierna. Dessa regler anpassas då och då ut-
ifrån de erfarenheter som gjorts och för att öka deras inbördes över-
ensstämmelse. Kommissionen har för avsikt att i år se över riktlin-
jerna för statligt stöd till miljöskydd.

23. uppmanar medlemsstaterna till att, i syfte att uppfylla mål-
sättningarna i Kyotoprotokollet, bevilja mer stöd på områ-
dena energisparande och miljöskydd, eftersom detta endast
utgör 3 procent av allt det stöd som beviljas,

Kommissionen är av uppfattningen att statligt stöd bara är ett av
många instrument för att stimulera till energisparande, för att öka
skyddet av vår miljö och för att uppfylla målsättningarna i Kyoto-
protokollet. Vid en bedömning av om stödbeloppen är relevanta
måste man ta hänsyn till samtliga instrument och framför allt till
riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd. Under 1999 godkände
kommissionen flera stödprogram för att minska koldioxidut-
släppen.

24. uppmanar kommissionen att i högre grad än hittills granska
olika former av skattemässiga åtgärder som till exempel
statligt stöd när det gäller dess konkurrenssnedvridande
konsekvenser,

Under 1999 inledde kommissionen en granskning av över 50
skattemässiga åtgärder. Samtliga medlemsstater har ombetts att
inkomma med nödvändiga upplysningar.

25. uppmanar kommissionen att regelbundet informera parla-
mentet om det aktuella läget vad gäller införandet av kon-
kurrenspolitiken i de stater som ansökt om medlemskap i
Europeiska unionen,

Kommissionen kommer att rapportera regelbundet till parlamen-
tet om de framsteg som gjorts i fråga om att genomföra konkurr-
renspolitiken i kandidatländerna.

26. anser att den bestående rättsliga ramen för Europeiska unio-
nens konkurrensbestämmelser fullständigt måste införlivas
av de länder som skall erhålla medlemskap, man bör dock i
enskilda fall tillämpa konkurrensbestämmelserna flexibelt
under en övergångsfas, och vill uppmuntra kommissionen
att ge kandidatländerna tillräckligt stöd för att dessa skall
kunna anpassa sina konkurrensbestämmelser,

I Europaavtalen finns en bestämmelse om tillnärmning av lagstift-
ning, och enligt denna skall de Central- och Östeuropeiska län-
derna göra sitt bästa för att deras lagstiftning skall vara förenlig
med gemenskapslagstiftningen. Kommissionen håller med om att
detta kräver en omfattande tolkning och att lagstiftningen i de Cen-
tral- och Östeuropeiska länderna skall närmas till EU:s så mycket
som möjligt.
I enskilda fall försöker kommissionen att göra en avvägning mell-
lan den tillnärmning som krävs av dessa länder med deras rättsliga
förpliktelser och behovet av att ta hänsyn till de särskilda proble-
men i övergångsekonomier.
Med sina begränsade personalresurser gör kommissionen stora
ansträngningar för att bistå kandidatländerna med stöd och råd.

27. uppmanar kommissionen att inför parlamentet lägga fram en
rapport om de idéer man har angående den framtida utform-
ningen av konkurrenspolitikens internationella dimension,

Kommissionen kommer att rapportera till parlamentet om kon-
kurrenspolitikens internationella dimension.

28. förordar att Världshandelsorganisationen WTO ges en star-
kare roll inom den internationella konkurrenspolitiken och
uppmanar därför rådet att ge kommissionen mandat att för-
handla med målsättningen att uppnå multilaterala avtal om
internationella konkurrensbestämmelser inom ramen för
WTO; uppmanar samtidigt kommissionen att i strategierna
för bekämpande av praxis som strider mot den fria konkurr-
rensen och som stör handeln och investeringsverksamheten
integrera enhetliga konkurrenspolitiska miniminormer och
ett upprättande av oberoende konkurrensmyndigheter i alla
WTO:s medlemsstater,

Europeiska kommissionen anser också att ett multilateralt ram-
verk för konkurrensregler är ett nödvändigt komplement till
WTO:s handelsregler, och kommer därför att fortsätta sina an-
strängningar för att få se de frågor som lyfts fram i denna resolution
på förhandlingsbordet. Vi är fullt övertygade om att en sådan ram
skulle gynna både industri- och utvecklingsländer.

29. uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rå-
det och kommissionen.



B — Ekonomiska och sociala kommittén

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om «XXVIII:e rapporten om
konkurrenspolitiken (1998)» (SEK (1999) 743 slutlig) samt kommissionens svar på detta yttrande

Den 31 maj 1999 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om «XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken (1998)»
(SEK(1999) 743 slutlig).

Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som ansvarat för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 25 november 1999. Föredragande var Edoardo Bagliano.

Vid sin 368:e plenarsession den 8–9 december 1999 (sammanträdet den 8 december 1999) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 97 röster för, 1 emot och 2 nedlagda röster.
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1. Den «28:e årsrapporten om konkurrenspolitiken» är av cen-
tral betydelse, inte bara för att den dokumenterar de oerhör-
da administrativa och normativa insatserna från kommissio-
nens sida, utan även, och kanske framför allt, för att det – i de
åtgärder och initiativ som genomförts – speglar den vänd-
punkt och den ändrade inriktning som så starkt karaktärise-
rar gemenskapens nya konkurrenspolitik. Två nyckelbe-
grepp framträder i denna årsrapport för 1998. Det första är
modernisering, och det andra är samarbete. Dessa båda
nyckelbegrepp utgör huvudlinjerna i den framtidsvision
som kommissionen har gjort till scenario för en ny konkurr-
renspolitik.

Kommissionen delar det intryck Ekonomiska och sociala komm-
mittén fått vid genomläsningen av XXVIII:e rapporten om kon-
kurrenspolitiken.

1.1. Såväl kontrollverksamheten som kommissionens initiativ
och förslag utgör redan 1998 utgångspunkt för den nya mo-
derniseringsfilosofi som globaliseringen kräver. Man får
dock inte glömma att de yttre förhållandena utvecklas och
genomgår snabba förändringar, mycket snabbare än tidi-
gare. Kommissionen har redan visat att man är medveten om
detta genom de nya bestämmelserna och normerna i de s.k.
vertikala avtalen, samt genom utarbetandet av en mycket
innovativ vitbok, som antogs formellt i början av 1999.

Kommissionen välkomnar att Ekonomiska och sociala kommittén
så väl mottagit dess budskap om en modernisering av rätt och rätt-
tspraxis på konkurrensområdet.

1.2. Denna modernisering är dessutom nödvändig och bråd-
skande i denna viktiga och känsliga fas av färdigställandet
av den inre marknaden, eftersom resultaten av de många om-
struktureringar som pågår på den europeiska marknaden
och även de allt fler företagsfusionerna har stora konse-
kvenser för konkurrenspolitiken. Till detta bör läggas de po-
sitiva effekterna och den betydande stimulans för gemen-
skapsekonomin som blir resultatet av införandet av den ge-
mensamma valutan och den ökade avregleringen av den off-
fentliga sektorn.

Kommissionen anser liksom Ekonomiska och sociala kommittén
att marknadsintegrationen, införandet av euron och avreglerings-
processen får betydande konsekvenser som gör en modernisering
nödvändig och brådskande.
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1.3. Vägen framåt är således väl utstakad, med koppling till det
förflutna men framför allt med beredskap för att snabbt
kunna anpassa sig till de förändringar som pågår nu och de
som kommer att inträffa. Prioritet har därvid getts åt det sto-
ra antal problem som har koppling till EU:s utvidgning. För
att kunna klara av de nya uppgifterna och det ökade ansvaret
krävs det dessutom en ny förståelse av begreppet samarbete
och ett nytt sätt att förverkliga det på. Samarbete är inte nå-
got som endast skall genomföras med nationella myndighe-
ter och rättsinstanser och med medlemsstaterna, utan det
skall även ske mellan dessa. Samtliga parter som på något
sätt är berörda måste kunna samarbeta sinsemellan för att få
till stånd rättvisa konkurrensvillkor för företagen på de
marknader som konkurrenspolitiken skall garantera. Varje
möjlighet och varje insats skall i dag dessutom ges en «inter-
nationell dimension».

Kommissionen delar Ekonomiska och sociala kommitténs åsikt
att det är nödvändigt att inleda en samarbetsprocess såväl på extern
nivå som på medlemsstatsnivå.

2. «XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken» föregicks av
en inledning som ger en sammanfattning av huvuddragen
och en försmak av innehållet i själva rapporten. Frågan om
internationellt samarbete tas dock upp separat i kommiss-
sionsledamoten Karel Van Mierts «förord». Kommittén tol-
kar detta som att kommissionen särskilt – och starkt – vill be-
tona konkurrenspolitikens internationella dimension och
skulle se positivt på att denna text utgjorde en integrerad del
av rapporten och inte bara en imponerande och personligt
skriven utsmyckning.

Kommissionsledamoten står själv för sitt förord. Sakligt sett ligg-
ger förordet dock i linje med kommissionens ståndpunkt, som utt-
trycks i avsnittet om konkurrenspolitikens internationella dimen-
sion. Förordet kan därför betraktas som en integrerande del av
rapporten.

2.1. Kommittén stöder fullt ut beslutet att detta år ägna inled-
ningen/förordet åt kommissionens insatser på internationell
nivå; detta med tanke på den ökade betydelse som den inter-
nationella dimensionen numera har. Det krav som framförs
av kommissionsledamot Van Miert om att konkurrenspoliti-
ken skall inordnas i ett vidare perspektiv ligger i linje med
vad kommittén vid återkommande tillfällen har framhållit.

Ekonomiska och sociala kommitténs åsikter ansluter sig till
kommissionens i fråga om konkurrenspolitikens internationella
dimension.

2.2. Man är nu medveten om att en allt mer integrerad världseko-
nomi leder till att de enskilda länderna blir beroende av va-
randra i en utsträckning som aldrig tidigare skådats. Ett så-
dant ömsesidigt beroende utgör inte bara en av de aspekter
som karaktäriserar den ekonomiska fas vi nu befinner oss i,
utan förväntas till och med att öka påtagligt i takt med glo-
baliseringsprocessens framskridande, en process som nu
inte går att vända. Även de problem som är förbundna med
konkurrensfrågan antar i detta sammanhang en global di-
mension. Internationellt samarbete är därför ett måste.

Kommissionen håller med om Ekonomiska och sociala kommitt-
téns bedömning. Det är också därför den bemödar sig om att ut-
veckla sin internationella verksamhet i konkurrensfrågor.

2.3. Samarbetet med USA, inom ramen för ett avtal som härrör
från 1991 (och som trädde i kraft 1995, enligt kommissions-
ledamot Van Mierts precisering), bekräftar att bilaterala
överenskommelser kan vara mycket effektiva. Även de åt-
gärder som vidtagits och de resultat som uppnåtts inom ra-
men för bilateralt samarbete inför utvidgningen bekräftar att
kommissionen är på rätt väg. Kommittén delar dock komm-
missionsledamot Van Mierts uppfattning om att man snarast
möjligt nu måste ta itu med multilaterala överenskomm-
melser, en betydligt svårare uppgift som dock också är ett
måste och som kräver intensifierade insatser.

Kommissionen är enig med Ekonomiska och sociala kommittén.
Den beklagar misslyckandet i Seattle, där man inte kunde ta itu
med frågan om en multilateral rättslig ram på konkurrensområdet.
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2.4. Målsättningen att skapa «en allsidig världsomfattande
multilateral ram som tar upp tillämpningen av en grundlägg-
gande uppsättning av gemensamma konkurrensregler» är
fundamental. En arbetsgrupp inom WTO håller på att under-
söka vilken den bästa inriktningen är. Gruppens arbete bör
främjas och stödjas på alla sätt. I sitt yttrande om XIX:e års-
rapporten avslutade kommittén sina kommentarer med att
framhålla att även om slutmålet kanske ter sig avlägset
måste man fortsätta att verka för en internationalisering av
antitrustreglerna, eller för en harmonisering (även partiell
eller successiv) av spelreglerna för internationell handel.
Nästan ett decennium har förflutit sedan dess. Skynda-lång-
samt-politiken måste nu anpassas till en accelererande ut-
vecklingstakt. Det krävs därför i dag en starkare politisk vil-
ja. Även detta är en utmaning som måste konfronteras steg-
vis, men samtidigt beslutsamt.

Idem

2.5. Under tiden gör turbulens och osäkerhet att hotet från kon-
kurrensbegränsande förfaranden ökar. I avsnittet med
denna rubrik gör Van Miert följande både modiga och vikti-
ga uttalande: «Så kallad crony capitalism innebar att kon-
kurrensen mycket ofta åsidosattes till förmån för oklara av-
tal som har litet att göra med fri marknadstävlan. Jag är
övertygad om att en gedigen konkurrenspolitik, både på na-
tionell och internationell nivå, skulle utgöra ett effektivt
motgift mot sådana tendenser ity att den främjar industrins
konkurrenskraft och decentraliseringen av det kommersi-
ella beslutsfattandet samt gynnar nytänkande och maxime-
rar konsumenternas fördelar.»
WTO har här en oumbärlig och central roll att spela. Det är
kommitténs förhoppning att den avgående kommissions-le-
damoten Van Mierts inställning även kommer att delas fullt
ut av såväl den nya kommissionsledamoten med ansvar för
konkurrensfrågor som kommissionen totalt sett. Man bör
inte längre tolerera att oljepriset fastställs av internationella
karteller, för att nu nämna det mest uppmärksammade fallet
och som starkt påverkat gemenskapens ekonomi, och som
även haft negativa effekter på flertalet utvecklingsländer.

Kommissionens delar Ekonomiska och sociala kommitténs åsikt
om det nödvändiga i att införa en gemensam rättslig ram på kon-
kurrensområdet på internationell nivå.

3. Inom ramen för «moderniseringen av EG:s konkurrensrätt»
var kommissionens verksamhet under 1998 mycket inten-
siv, såväl på normativ som administrativ nivå. Även denna
fråga utgör en utmaning. Det rör sig inte bara om att byta ut
en uppsättning regler mot en annan. För att bekämpa en upp-
delning av marknaderna, priskarteller och missbruk av
marknadsdominans har kommissionen dessutom infört
stränga sanktioner. På operativ nivå innebär en modernise-
ring – som skall ses som synonymt med en omläggning av
politiken – att man fokuserar på «ärenden av tydligt gemen-
skapsintresse». Denna politik håller redan på att konsolide-
ras och utvecklas inom ramen för ambitiösa projekt för att få
till stånd en förändring. Kommittén följer med intresse och
stöder kommissionens insatser och initiativ på detta område.

Kommissionen välkomnar Ekonomiska och sociala kommitténs
positiva mottagande av moderniseringsprocessen.
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4. Meddelandet om samarbete mellan kommissionen och de
nationella konkurrensmyndigheterna verkar ha börjat ge re-
sultat i form av ett effektivt samarbete (utbyte av informa-
tion om ansökningar och gemensam granskning). Man har
dock ännu inte lyckats hitta en lösning på den orimliga situ-
ation som innebär att sju nationella konkurrensmyndigheter
fortfarande inte har befogenhet att tillämpa artiklarna 81 och
82. Kommittén vill återigen betona hur viktigt och bråd-
skande det är med en harmonisering av medlemsstaternas
konkurrenslagstiftning beträffande tillämpningen av arti-
klarna 81 och 82, eftersom detta är en förutsättning för ett
förbättrat samarbete, men framför allt för en effektiv decen-
tralisering och kommittén hoppas bland annat att denna har-
monisering även kan omfatta de principer som lett fram till
de nationella konkurrensreglerna.

Kommissionen anser också att alla nationella konkurrensmyndig-
heter i medlemsstaterna bör kunna tillämpa artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget. Det bör dock påpekas att dessa artiklar, utom artikel
81.3, är direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

4.1. För att man skall kunna göra en bedömning av hur långt ar-
betet framskridit dels beträffande införlivandearbetet, dels
beträffande en decentralisering bör kommissionen i de årli-
ga rapporterna ägna ett avsnitt (med jämförande tabeller) åt
situationen vad gäller varje enskilt medlemslands tillämp-
ning av EG:s konkurrensrätt (vid sidan av nationell konkurr-
rensrätt). Kommittén frågar sig här vilka de skadligaste följ-
derna av en otillräcklig harmonisering i de olika medlemss-
staterna skulle vara. Man måste vara medveten om att
marknaden fortfarande är segmenterad, att de nationella
skillnaderna fortfarande är betydande, att det fortfarande
kvarstår en del nationella dominanspositioner, och att detta
är något som kan få betydande och allvarliga konsekvenser
som snedvrider konkurrensen. Det kommer därför att bli
nödvändigt med intensiva informationssatsningar, även i
syfte att uppnå ökad öppenhet.
Harmonisering tar tid. Under tiden som man strävar efter att
nå slutmålet kommer man eventuellt att behöva åtminstone
undersöka särskilda kontrollmekanismer, även detta för att
förhindra en snedvridning eller situationer med orättvisa
konkurrensfördelar.

Kommissionen har redan utfört detta arbete. Det beskrivs i del II i
konkurrensrapporten.
Vad beträffar den andra punkten, kan kommissionen lugna Ekono-
miska och sociala kommittén. Det finns inget rättsligt tomrum i
medlemsstaterna på konkurrensområdet. Artiklarna 81 och 82 är
direkt tillämpliga i samtliga medlemsstater vid de nationella dom-
stolarna. I mer än hälften av medlemsstaterna har konkurrensmyn-
digheterna behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82. Dessutom
har samtliga medlemsstater (utom Luxemburg) nationella be-
stämmelser för kontroll av konkurrensbegränsande förfaranden.
De kan därför bekämpa angrepp mot den fria konkurrensen på na-
tionell nivå.
Vad harmoniseringen beträffar sker den genom täta kontakter
mellan kommissionen och de nationella myndigheterna eller dom-
stolarna. Samarbetet regleras av två meddelanden från kommiss-
sionen om samarbete mellan dessa olika instanser.

5. Avregleringsprocessen inom telekommunikationssektorn
går framåt, medan utvecklingstakten på energiområdet är
långsammare. Det rör sig här om sektorer som enligt komm-
mittén skulle må bra av att utsättas för konkurrens, konsoli-
dering och dynamik på inre marknaden.

Kommissionen delar Ekonomiska och sociala kommitténs åsikt.

5.1. Kommissionen borde därför även utvärdera de samlade eff-
fekterna av avregleringarna och avskaffandet av vissa
monopol. Detta skall självklart inte göras för att vända ut-
vecklingen tillbaka, utan för att man skall kunna förbättra
kontrollen och på ett tidigt stadium uppmärksamma nya ten-
denser eller signaler som bådar om förändring, samt för att
ha kontroll över eventuella, ibland inte obetydliga, åter-
verkningar på sysselsättningen. Kommittén föreslår att
kommissionen efter en mer djupgående specialstudie kunde
publicera periodiska rapporter med aktuell information,
som vore mycket användbara även för andra ekonomiska
aktörer än de nationella institutionerna och myndigheterna.

Kommissionen (det tidigare GD XIII) inledde redan 1996 en kon-
sekvensbedömning av avregleringen, särskilt inom telesektorn.
Där tog man bland annat upp sysselsättningsproblem.
Kommissionen kommer att kunna beakta avregleringens effekter
på sysselsättningen i sitt arbete om situationen i de olika avregle-
rade branscherna efter avregleringen.
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(326) KOM(1999) 101 slutlig av den 12 maj 1999; ESK:s yttrande CES 1130/99.

6. Regleringsarbetet beträffande «vertikala avtal» har varit
mycket intensivt. Det har varit fråga om en veritabel reform
inom ramen för den mer omfattande reform som föreskrivs i
vitboken om en modernisering av tillämpningsreglerna som
antogs under första halvåret 1999 (326). Det rör sig här om ett
rättsligt förberedelsearbete av det nya tolkningskriteriet för
konkurrensreglerna där ekonomiska aspekter hädanefter
skall ges företräde framför rättstekniska. Kommittén har
visserligen redan uttalat sig positivt om de förslag som pre-
senteras i grönboken och håller nu på att utarbeta ett slutgil-
tigt yttrande i frågan, men vill även här ge kommissionen en
eloge för den konsekvens man visat och det tydliga och an-
svarstagande sätt som problemen hittills angripits på.

Kommissionen välkomnar Ekonomiska och sociala kommitténs
positiva inställning till den nya politiken i fråga om vertikala avtal.
För övrigt har kommissionen offentliggjort sina synpunkter på
Ekonomiska och sociala kommitténs slutgiltiga yttrande i denna
fråga i ett särskilt dokument.

7. Beträffande en tillämpning av förordningen om kontroll av
företagskoncentrationer har kommissionen lyckats nå fram
till viktiga beslut, där man alltid haft en omfattande doku-
mentation, ingående analyser och en uttömmande juridisk-
ekonomisk argumentation att stödja sig på.

Kommissionen välkomnar Ekonomiska och sociala kommitténs
positiva mottagande av kommissionens åtgärder i fråga om kon-
centrationskontroll.

7.1. Även här anser dock kommittén att tiden nu är mogen för en
utvärdering – även på internationell nivå – av effekterna av
dessa åtgärder som kan leda till att det bildas nya former av
oligopol, eller rent av monopol, med de konsekvenser detta
kan ha på gemenskapsmarknaden. Kommittén anmodar
kommissionen att färdigställa sin årsrapport och då även in-
kludera resultaten från kontrollen av företagens formella
åtaganden under den första och andra etappen av de före-
tagskoncentrationer som godkänts med vissa villkor. Sär-
skilt vad gäller arbetsmarknaden – som kommittén ständigt
bevakar – måste man hålla i minnet att antalet sysselsatta in-
om de traditionella sektorerna håller på att minska, en
minskning som sedan länge berott på mekaniseringen och
som under senare tid fått ny fart av den omlokaliseringstrend
som inte står att hejda, dvs. att man flyttar industrier – helt
eller delvis – till länder som har lägre arbetskraftskostnader
till följd av underlåtenhet att respektera ILO:s grundlägg-
gande minimiregler. Konkurrenspolitiken måste beakta
dessa aspekter och den måste därför utvecklas och integre-
ras – även detta bör uppnås genom instrumentet «samarbe-
te», i första hand inom kommissionen själv – så att tillämp-
ningen av konkurrensreglerna utgör resultatet av en äkta
«gemenskapspolitik».

Om det finns anledning, undersöker kommissionen också den
internationella dimensionen i sin analys av koncentrationer.
Kommissionen undersöker mycket noggrant åtaganden som görs
av företag. När den godkänner det åtagande som parterna föresla-
git för att rätta till konkurrensproblemet, försäkrar den sig först om
att åtagandet kan avhjälpa just det problem som identifierats och
att eventuella avyttringar av tillgångar till exempel genomförs till
förmån för lönsamma konkurrerande företag. Kommissionen föl-
jer mycket noggrant hur de anmälande parterna fullgör sina åta-
ganden och kontrollerar att åtagandet verkligen genomförts.
Kommittén begär att kommissionen skall kontrollera vilken effekt
åtagandena har. Den har redan gjort en del undersökningar av
denna typ som har visat att kommissionens politik i fråga om åta-
gandena är effektiv. I framtiden skulle kommissionen kunna tänka
sig att i konkurrensrapporten offentliggöra resultatet av sina even-
tuella undersökningar på detta område. Detta skulle förmodligen
endast gälla ett fåtal ärenden, eftersom åtagandena mycket ofta ex-
akt motsvarar det aktuella problemet.
Vad beträffar konkurrenspolitikens inverkan på sysselsättningen
har kommissionen redan betonat de positiva effekterna av denna
politik genom att den bidrar till att stärka konkurrenskraften för vår
ekonomi och därmed till att bevara och skapa stabila och långvari-
ga arbetstillfällen. I det avseendet bidrar den effektivt till unionens
bemödanden att förbättra sysselsättningen.

7.2. Man måste även ha kontroll över medlemsstaternas enskilda
marknader så att inte all den uppmärksamhet som fokuseras
på den internationella dimensionen tillåts överskugga vik-
ten av effektivitet, konkurrens och tillväxt på inre markna-
den – något som självklart även fortsättningsvis skall priori-
teras. Det är lätt att förutsäga att det i framtiden kommer att
ske ett stort antal ytterligare fusioner och koncentrationer av
företag, och i allt snabbare takt. De snabba förändringarna i
marknads- och produktionsstrukturer, såväl på som utanför
inre marknaden, kräver en lika snabb anpassning av regler
och kontrollmekanismer.

Kontrollen av företagskoncentrationer utövas av kommissionen
med stöd av förordningen om koncentrationskontroll, om transak-
tionen har en gemenskapsdimension. Under de tröskelvärden som
har relevans för den gemensamma marknaden hör kontrollen av
företagskoncentrationer till medlemsstaternas ansvarsområde. De
flesta medlemsstater har numera bestämmelser om koncentra-
tionskontroll. De nationella marknaderna kan därför anses vara
«under kontroll» för att citera Ekonomiska och sociala kommitt-
téns yttrande.
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8. Beträffande statligt stöd slår kommissionen fast att målsätt-
ningen är «att öka öppenheten och rättssäkerheten, att effek-
tivisera systemet [...], att särskilt i stora ärenden förstärka
kontrollen av ad hoc-stöd och att förenkla kontrollsystemet
för mindre viktiga ärenden». Kommittén stöder självklart
denna målsättning.

8.1. För att nå denna målsättning har kommissionen initierat ett
intensivt regleringsarbete. Förslag har lagts fram till en för-
ordning för en kodifiering av kontroll-förfarandets olika as-
pekter och för ett stärkande av detta förfarande, en förord-
ning som nu redan har trätt i kraft. Denna förordning komm-
mer utan tvekan att utgöra ett användbart instrument i sam-
band med tillämpningen av konkurrenspolitiken, ett käns-
ligt område när det gäller statligt stöd. Kommissionen har
dock alltid visat prov på objektivitet och pragmatisk rea-
lism. Även det innovativa förslaget till bemyndigande-för-
ordning, som syftar till att befria vissa typer av «horisontel-
llt» stöd från anmälningsplikten, verkar ha inspirerats av en
sund pragmatisk inställning och bör utan tvekan stödjas.

8.2. Kommitténs bedömning av den nya inriktningen vad gäller
utbildning är lika positiv. Att stödja utbildningsinsatser är
detsamma som en säker investering, på medellång sikt, som
bland annat även utgör en stabilitetsfaktor socialt och eko-
nomiskt sett inom medlemsstaterna. Det behövs dock ytter-
ligare insatser här. Att stödja varje initiativ som syftar till att
främja och stimulera sysselsättningen är detsamma som att
föra en konkurrenspolitik som ligger i tiden och som över-
ensstämmer med just de krav som den europeiska integra-
tionen ställer.

Bemyndigandeförordningen innehåller också bestämmelser om
en undantagsförordning för sysselsättningsstöd. 1995 års riktlin-
jer för stöd till sysselsättning möjliggör dock redan nu denna typ av
stöd för att främja skapandet av arbetstillfällen.

8.3. I princip bör stöden successivt minskas, och kommittén har
vid upprepade tillfällen kommit med rekommendationer i
denna riktning. Fördraget föreskriver dock stöd inom ramen
för en konkurrenspolitik som även utgör ett instrument för
att nå de sammanhållningsmål som även eftersträvas via an-
dra gemenskapsåtgärder.

Kommissionen delar denna synpunkt.

8.4. När det gäller regionalpolitiken antog kommissionen i mars
1998 ett viktigt dokument kallat «Riktlinjer för statligt stöd
för regionala ändamål» som underlättar och aktualiserar
kriterierna för tillämpningen av fördraget. Det rör sig om ett
dokument som kan stödjas med tanke på såväl principerna
som utvärderings- och kontrollmekanismerna.

8.5. Kommittén vill ännu en gång påpeka att medlemsstaternas
situation varierar stort. Detta fortsätter att motverka samm-
manhållningspolitiken och får uppenbara återverkningar på
konkurrensen.

8.6. Årsrapporten om konkurrenspolitiken bör i detta avseende
innehålla en utvärdering av effekterna av gemenskapsstö-
det, som ökat stort i omfattning under de senaste åren och
som nu utgör en betydande del av det offentliga stödet inom
EU. Hädanefter bör begreppet offentligt stöd inte bara inklu-
dera statligt stöd – på nationell och regional nivå – utan även
gemenskapsstöd.

Gemenskapsstöd är per definition inte statligt stöd i den mening
som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Kommissionens konkurr-
renspolitik måste därför begränsa sig till snedvridning av konkurr-
rensen på grund av statligt stöd, antingen på nationell, regional ell-
ler lokal nivå. Gemenskapsstöd beaktas dock när det kumuleras
med statligt stöd. Huruvida statligt stöd är förenligt med gemen-
skapens stödregler bedöms i detta fall mot bakgrund av det statliga
stödets totala nivå.
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8.7. De central- och östeuropeiska länderna kommer att behöva
behandlas separat. Kommissionen anför här följande: «I
motsats till EU:s policy om konkurrensbegränsande sam-
verkan har kontrollen av statligt stöd visat sig vara mycket
mera kontroversiellt och svårinförbart i de central- och öst-
europeiska länderna. [...] mycket arbete återstår ännu. Den
mest brådskande prioriteringen är att skapa överblick ...»
(XXVIII:e rapporten om konkurrenspolitiken, punkt 300).
Förhållandena varierar dessutom kraftigt. Situationen är ex-
trem inom den tunga industrin med 80 % statligt ägande. An-
passningsprocessen kommer att bli lång. Kommittén är
medveten om dessa förhållanden och svårigheter, men just
därför vill man även i år anmoda kommissionen att noga be-
vaka dessa problem och att närvara engagerat och delta ak-
tivt vid varje kontakt- eller förhandlingstillfälle.

Kommissionen delar kommitténs åsikt. I samband med utvidg-
ningsprocessen följer kommissionen mycket noga hur kandidat-
länderna fullgör sina åtaganden på området för statligt stöd.

9. Framtidsutsikterna för konkurrenspolitiken, med tanke på
den dubbla utmaning som en utvidgning i kombination med
en globalisering utgör, kan ses som relativt goda om man i
samband med förenklings- och moderniseringsåtgärderna
visar större beslutsamhet och målmedvetenhet. Den möjlig-
het till överväganden på internationell nivå som förslaget till
översyn och modernisering innebär kan även användas för
att få till stånd nya initiativ för att främja utbildningsverk-
samhet och insatser inom de mest innovativa och högtekno-
logiska sektorerna och för att skapa nya yrkesprofiler.

Kommissionen avser att fortsätta med moderniseringsarbetet. Den
anser att genomförandet av den rättsliga ram den föreslår kan
främja konkurrensen och därmed ha en positiv inverkan på inno-
vation och högteknologi.

9.1. Det är kommitténs bestämda uppfattning att den starkt acce-
lererande marknadsglobaliseringsprocessen innebär att inn-
novationsaspekten fått en central, för att inte säga avgö-
rande, roll i de mest utvecklade ekonomiska systemen, som
skall ställas mot de nyligen industrialiserade ländernas agg-
gressiva politik baserad på kostnadsfaktorn. Endast kraftig
investering i innovationer kan säkra de utvecklade länder-
nas konkurrenskraft i förhållande till de nya konkurrentlän-
dernas priser och allt högre produktkvalitet. Trots en ut-
bredd medvetenhet om det strategiska värde som finns i inn-
novationer och ny teknik kan kommittén dock notera en viss
tröghet att utnyttja de möjligheter till modernisering och till-
växt som detta innebär. En gemensam konkurrenspolitik bör
innebära att det skapas utrymme för att låta denna politik in-
ta en pådrivande och stödjande roll och för att skapa de bästa
förutsättningarna för företagen när de skall välja, fatta be-
slut, investera och ta risker. Det är just i detta avseende som
konkurrenspolitiken har kopplingar till och överlappar med
övrig gemenskapspolitik.

Kommissionen är övertygad om innvovationens avgörande roll.
Den anser att innovationen är en avgörande faktor för den europe-
iska ekonomins konkurrenskraft. Därför beaktar kommissionen
denna dimension i många av sina åtgärder på konkurrensområdet.
Här kan nämnas avregleringen av nätindustrierna, t.ex. telekomm-
munikationer, särskilda bestämmelser för att främja tekniköverfö-
ring eller stöd till forskning och utveckling samt beaktande av inn-
novationsaspekter vid analysen av vissa avtal eller vissa koncen-
trationer som skulle kunna leda till resandet av hinder för tillträde
till innovativa produkter eller tjänster. Kommissionen anser därför
att den svarar på Ekonomiska och sociala kommitténs farhågor.

10. Konkurrenspolitiken har inte endast en rättslig funktion att
begränsa och kontrollera. Och den får inte ses som avskild
från övrig gemenskapspolitik; den får inte avskärmas, och
den får inte avskärma sig. Samordningen och samarbetet in-
om kommissionen måste öka. Man måste förstå innebörden
av det nya. I generaldirektoratet för konkurrens har komm-
missionen ett beprövat instrument för att upptäcka och för-
stå de förändringar som sker och för att i rätt tid och samord-
nat kunna «lägga om kurs» för samtliga politiska åtgärder.
De utmaningar som utvidgningen, globaliseringen och den
gemensamma valutan utgör kräver en strängare men samti-
digt mer förutseende konkurrenspolitik inom ramen för en
stärkt och aktiv institutionell närvaro från kommissionens
sida på samtliga internationella nivåer.

Kommissionen delar Ekonomiska och sociala kommitténs åsikt
att konkurrenspolitiken inte är avskild från unionen övriga
politikområden. Kommissionen bemödar sig om att tillämpa
denna princip under iakttagande av fördragets bestämmelser,
framför allt vid tjänsteövergripande samråd och i samband med
beslut som fattas av kommissionärskollegiet.
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